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22.00 น. พร้อมกันที 

 โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ (บริการอาหารและ

เครอืงดืมบนเครือง) 

06.00 น. เดินทางถึง  

09.45 น. ออกเดินทางสู่   

14.20 น. เดินทางถึง  นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองเปนทีเรยีบรอ้ย (**เวลาท้องถินของประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูรอ้น และ 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ        
                   (-/-/-) 

วันทีสอง สนามบินดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่       
              (-/-/เย็น) 
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6 ชม. ในฤดหูนาว กรุณาปรบันา ิกาของท่านเพือสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนนั เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟชัน พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า 

หนึงในโบสถ์ศริสต์สถาปตยกรรมกอธิคทีใหญ่ทีสุดในโลก ภายใน 

วิหารเชือกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงทีใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณ

ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนทีวิจิตรเปนอย่างยิง 

 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปงมอลล์ทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของยุโรปที 

 ทีอัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชันนําระดับโลก 

ทีบางแบรนด์นันก็ยังถือ กําเนิด ณ เมืองแห่งนี อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, 

Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมทีคุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
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(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการ

เปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย

5-7 วันก่อนการเดินทาง)

 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

เมืองเวโรน่ายังได้ขึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การ

ยูเนสโกเมือป ค.ศ.2000 อีกทังวิลเลียม เชกสเปยร์ นักกวีและนักเขียนบทละคร

ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเปนนักเขียนผู้ยิงใหญ่ของอังกฤษและของโลกยัง

ใช้บรรยากาศและเรืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเปน

ละครโศกนาฎกรรมขึนเมือป ค.ศ.1595 เรืองโรมิโอกับจูเลียต นําท่านถ่ายรูปด้าน

นอกกับ ชมระเบียงแห่งเรืองราว โร

แมนติกทีจูเลียตเฝารอคอยพบโรมิโอทุกคาคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปน

สําริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต 

  

วันทีสาม มิลาน • เวโรน่า • เวนิชเมสเตร้ • บ้านเลขที 23 ของจูเลียต • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • 
มหาวิหารซันมารโ์ก • พระราชวังดอรจ์ • หอระฆังซันมารโ์ก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรอีาล
โต้ • เวนิสเมสเตร ้                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนัน นําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ฝง

แผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 

 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวัน

 นําท่านเดินทางสู่ 

นําท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เมืองที

ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มี

สมญานามว่าเปน “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน

เชือมถึงกันกว่า 400 แห่ง นําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส นําท่านถ่ายรูปบริเวณ

 ทีจักรพรรดินโปเลียนยกย่องวา่เปนห้องรับแขกทีสวยทีสดุของ

ยุโรป และยังเปนทีตังของ  มหาวิหารประจําเขตอัคร

บิดรเวนิส สร้างขึนในแบบสถาปตยกรรมไบแซนไทน์ เนืองจากถกูทําลายไปเกือบหมดสินในครังที

ออกโตมันเข้ายึด ซึงภายในโบสถ์นันจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรืองราวในครังนันอยู่ โดยเซ็นท์มาร์

โกถือว่าเปนนักบวชทีสําคัญในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที 5 สําหรับตัวมหาวิหารจะ

เชือมกับ  ครังหนึงเคยเปนทีประทับของยุคแห่งเวนิสครังที

เมืองนียังเปน สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รบัการปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ์และเปดอย่างเปนทางการ

ในป 1923 และยังมี หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิง

การสร้างจากรูปแบบเดิมในป 1514 และพังทลายลงในป 1902 ไม่ไกลกันจะเปนทีตังของ 

สะพานซุ้มโค้งทีเชือมระหวา่งพระราชวังดอร์ดและเรือนจํา 
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ชมบริเวณ  สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ทีสุดของเวนิส ราย

ล้อมไปด้วยรา้นค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ทีท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL 

คลองทีใหญ่ทีสุด ผา่กลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายนาของชาวท้องถินทีใช้คลองแทนถนน 

 
**หมายเหตุ ทังนีไม่รวมค่านังเรอืกอนโดล่า หากท่านสนใจนังเรอืกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวรเ์พือ

ประสานงานให้ได้ ทังนีไม่แนะนําให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพือความปลอดภัยของท่าน

เนืองจากอาจมมีิจฉาชพีแอบแฝงตัวมา 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการ

เปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน นําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองทีครังหนึง

เคยเปนเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ เปนเมืองซึงเปนทีถือ

กําเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเปน มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี ราฟาเอล ซานตี 

แล ะอี ก มา กม าย  พา ท่ า นถ่ าย รูป มุ มสู งขอ งเ มือ งที  

 ซงึถือวา่เปน 1 ในมุมทีดีทีสุดทีจะได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่า บนนีท่านจะ

สามารถเห็นกลุ่มอาคารสําคัญๆ มากมาย ไม่ว่าจะเปนมหาวิหารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ 

พระราชวังปติ และยังเปนทีตังของรูปปนเดวิดจําลองอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชมชมความยิงใหญ่ และอลังการของ 

 วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ทีใหญ่เปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึงโดดเด่นด้วย

สถาปตยกรรมทีใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

 

 

  

วันทีส ี เวนิสเมสเตร้ • ฟลอเรนซ์ • จัตุรสัมิเกลลันเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรยี เดล ฟโอเร • จัตุรสั
เดลลาซิญญอเรยี • ปซ่า • จัตุรสัเปยซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปซ่า           (เช้า/-/เย็น) 
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นําชม 

 ซึงรายล้อมไปด้วยรูปปน อาทิ เช่น 

รูปปนเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), 

วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with 

the Head of Medusa), รูปปนเดวิด ผลงานทีมี

ชือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่เปนต้น 

เทยีง
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จากนันเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  

นําท่านเข้าชม  ศาสน

สถานทีสําคัญทีสุดของเมือง ซึงจัตุรัสแห่งนีจะประกอบไปด้วย หอศีล

จุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึงทีนีมีหอระฆังทีโด่งดังระดับโลก นันคือ หอ

ระฆังเอน แห่งเมืองปซ่า นําท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนีพร้อมเก็บ

รูปเปนทีระลึกกับ หอ

ระฆังทรงกระบอก 8 ชัน  โดยเอกลักษณ์และสาเหตุทีทําให้หอระฆังแห่ง

นีได้เปนสิงมหัศจรรย์ของโลกนันคือการทีตัวอาคารมีลักษณะเอียงไป

ทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปซ่าแรกเริมสร้างในป 1174 

แต่เมือสร้างขึนไปเพียง 3 ชัน ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนืองจาก

เนือดินในบริเวณนีไม่มีชันหินแทรก ประกอบกับตังอยู่ใกล้แม่นาอาร์โน 

ทําให้ดินมีความชืนและเหลวกว่าปกติ จนทําให้ต้องยุติการก่อสร้างไป

กวา่ 94 ป จนกระทังป 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni 

di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพือรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็

ต้องยุติการก่อสร้างในป 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชันที 7 ของอาคารจะเสร็จในป 1319 และตัว

หอระฆังถูกเติมจนเสร็จสินเมือป 1372 นับเปนเวลาร่วม 199 ป นับจากวันทีเรมิ  
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการ

เปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั นําท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) อีกหนึงเมืองท่องเทียว

ทีได้รับการขึนทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ.1995 นําท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพือชม 

 ทีนับว่าเปนจัตุรัสทีมีความสวยงามมากอีกแห่งหนึงในอิตาลี ให้

เวลาท่านชมและเดินเล่น ถ่ายรูปบริ เวณรอบนอกของ

เปนพระราชวังเก่าทีสร้างขึนด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตังแต่ปค.ศ.1297  และ 

 อีกหนงึสัญลักษณ์ของเซียนา 

 

จากนนันําท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ 

ทีถูกสร้างขึนในช่วงระหว่างป 1215 -1263 ในรูปแบบ

สถาปตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา 

วันทีห้า ปซ่า • เซยีน่า • จัตุรสัเดล คัมโป • มหาวิหารเซยีนา • โรม     
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เทยีง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิน 

นําท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันทีรุ่งเรืองถือเปน

รากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเปน ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย 

การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เปนต้น 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

 (โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการ

เปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเข้าชม 

 

ศาสนสถานของคริสต์ทีใหญ่ทีสุด

ในโลก และเปนทีฝงพระศพของ

พระสันตะปาปาพระองค์แรกทีถูก

ลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้

กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร 

เมือป ค.ศ. 68 ถือเปนศูนย์รวมทัง

ทางกายและทางใจของวาติกัน 

โดยมหาวิหารแห่งนีได้สร้างทับ

วิหารหลังเดิมทีสร้างในสมัยศตวรรษที 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรรว่มสมัยกับดาวิน

ชี ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมชือก้องโลกอย่าง ปเอต้า (Pietà) 

เปนรูปปนพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซูหลังจากสินพระชนม์ ซึงทําจากหินอ่อนเพียงก้อน

เดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ป บริเวณด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญปเตอร์ (St. Peter's 

Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึงประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหิน

อ่อนให้หายใจได้ จัตุรสัสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง 

สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึงเปนการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันทีมีต่อประเทศในยุโรปและ

แถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนัน (ในกรณมีพีิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รบัการเข้าชม)  

จากนัน นําท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก หรือชืออย่างเปนทางการว่า ฟรา

เวียนแอมฟเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก 

เปนแหล่งบันเทิงทีใหญ่ทีสุดในโรมัน สร้างขึนในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในป ค.ศ. 70 ก่อน

เปดอย่างเปนทางการในอีก 10 ปต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เปนสนามกีฬาทีจะเปนการประชัน

วันทีหก โรม • โคลอสเซยีม • นาพุเทรวี • ท่าอากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟอูมชีโีน  
           (เช้า/กลางวัน/-) 
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การต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เปน

ต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซียมทําให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธ์ุเลยทีเดียว 

การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชันขนาดใหญ่แห่งนียังถือว่าเปนการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ 

ของโลกอีกด้วย 

 

พาท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับ อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนีนันเปนทีตังของประตูชัย 2 แห่ง ทีเปนต้นแบบ

ของฝรังเศส นันคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างขึนในครังทีพระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะ

เหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสทีสร้างขึนหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซา

เล็มในปค.ศ. 81 
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เทยีง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

ท้องถินด้วย  

นําท่านชมความงามของ  

 ทีมักกล่าวกันว่าเปน

นาพุทีสวยทีสุดแห่งหนึงใน โลก นําท่าน

เดินชมและถ่ายรูปบริเวณ 

 บันไดทีกว้างทีสุดใน

ยุโรป เชือมระหว่างจัตุรัสสปงนา กับโบสถ์ทรีนิตี นอกจากนันยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้

ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที ไม่ว่าจะเปน Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, 

DIOR, Balenciaga เปนต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตําหรบั ก็มีร้านกาแฟมากมายให้

ท่านได้ลิมลอง 

 

เย็น
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ได้เวลาอันสมควร 

 เพือให้ท่านได้มีเวลาทําการคืนภาษี (Tax Refund) 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่  **บริการอาหาร

และเครอืงดืมบนเครือง ** 

 

04.45 น. ถึง  เพือรอเวลาเปลียนเครอืง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่  

18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ
เหมาะสมทังนขีนึอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที
ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการปดปรบัปรุง หรอือาจทําการจองไม่ได้เนืองจากต้องรอกรุป๊คอน
เฟร์มก่อนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีทีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุตากว่า 

12 ป 

พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุตากว่า 

12 ปพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสรมิเตียง) 

พักเดียวเพิม 

10 – 16 เม.ย. 2566 26+1 75,999 75,999 74,999 +12,000 

 10 - 16 พฤษภาคม 2566  26+1  69,999   69,999  68,999 +12,000 

 02 - 08 มถิุนายน 2566  26+1  72,999   72,999  71,999 +12,000 

 20 - 26 กันยายน 2566  26+1  70,999   70,999  69,999 +12,000 

 09 - 15 ตุลาคม 2566  26+1  70,999   70,999  69,999 +12,000 

วันทีเจ็ด สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ        
                 (-/-/- ) 
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รายละเอียดเพิมเติม ราคา 

ชนัธุรกิจ Business Class เพิมเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทีกอ่นทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัวเครืองบินชันประหยัด Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโรงแรมไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิมเงินเปนห้องพักห้องเดียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทังนีหากสายการบินมีการแจ้งเปลียนแปลงในเรืองของนาหนักกระเปา การสะสมไมล์ 

หรืออืนใดทีเปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดตามการเปลียนแปลงตาม

ประกาศนันๆ) 

 ค่ารถโค้ชนําเทียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัวโมงต่อวนั) 

 ค่านาดมืบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมวีีซ่าแลว้ จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวรน์ําเทียวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

และปญหาสุขภาพอืนๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง) 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 คา่ทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดมืทีสงัเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลคา่เพิม 7% 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกด์ท้องถิน/คนขับรถ ไม่บงัคับ ขนึอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 40,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆ

ทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงนิค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มีเงือนไข

ใดๆทังสนิ 



2310-0201-EUR33EK                                                            www.smileytour.com                                                                     Page 19 of 28 
 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทํา

การเลือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจรงิ 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึน

ดังต่อไปนี 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรอืตัวเครืองบินทีออกมาจรงิ ณ วันยืนวีซ่า ซึงตัวเปนเอกสารทีสาํคัญในการยืนวีซ่า 

หากท่านไม่ ผ่านการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้าออกตัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมทีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตัวตามจริงเท่านัน  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบรษิัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด 

100%  

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพราะเปนค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจะสํารองยานพาหนะ 

เงือนไขอนื ๆ  

 บริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้สํารองทีนังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเปนกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครืองบิน, ห้องพัก

ทีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถยืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว 

ซึงทาง ท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าทีของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 
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 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เปนผู้กําหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามทีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เปนแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เปนผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายทังหมดที

เกิดขึนจรงิ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครอืงบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใด ๆ ทังสนิ 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 

โรงแรมทีพักและสถานทที่องเทียว 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเปนผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะนาํใหท้่านเปดห้องพักเปนแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสรมิ หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional ห้องทีเปนห้องเดียวอาจมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนา 

ซงึขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 
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 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมิภาคทีมีอุณหภูมิตา จะมีบริการ

เครอืงปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน 

 บางสถานทีในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาทีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลียนแปลงเทียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศ

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรอืในกรณีทีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 
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 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้า

เปลียนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวรว์า่ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสงิทีอยู่เหนือการ

ควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน 

 กรณี “หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สงินีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆทังสนิ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนาเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใดๆทังสิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีได้ระบใุนรายการทัวรท์ังหมด 

ในการยืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่ากําหนดขึนอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืนเอกสารตลอดเวลา*** 
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