
 

  



 

 

  



 

 

 

06.00 น. พร้อมกันที่ 

โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึง  

15.55 น. ออกเดินทางสู่  

19.50 น. เดินทางถึง น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองเป็นที่เรียบร้อยน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินมิลาโนมัลเปนซา • เมืองมิลาน  
                   (-/-/-) 

 

 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟช่ัน น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า 

หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใน วิหาร

เชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณด้านหน้า

ตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที่วิจิตรเป็นอย่างย่ิง 

 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปป้ิงมอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปที่ 

 ที่อัดแน่นไปด้วย แบรนด์ช้ันน าระดับโลก ที่บาง

แบรนด์นั้นก็ยังถือ ก าเนิด ณ เมืองแห่งนี้  อาทิ  Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, 

Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมที่คุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 

วันที่สอง มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า • เวโรนา อารีนา • บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต • เวนิสเมสเตร้
                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น 

จากนั้นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นสถานที่ที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความส าคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นได้งานนิทรรศการประจ าปี

หลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมัน เมืองเวโรน่ายังได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.2000 อีกทั้งวิลเลียม 

เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ย่ิงใหญ่

ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า 

แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1595 เรื่องโรมิโอกับจูเลียต 

  



 

น าท่านถ่ายรูปด้านนอก  ที่มีอัฒจรรย์สมัยโรมันขนาดใหญ่ เคย

ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันรถม้าและเวทีต่อสู้ของนักรบกลาดิเอเตอร์ (Gladiators) ต่อมาเม่ือถึงยุค

ฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม (Renaissance) ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 อัฒจรรย์โบราณก็ถูกปรับปรุงให้เป็น

สถานที่ส าหรับชมการแสดงโอเปรา  

 

น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ชมระเบียงแห่งเรื่องราว 

โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปป้ันส าริดขนาด

เท่าตัวจริงของจูเลียต 

จ ากนั้ น  น า ท่ า น เ ดินทางสู่  

 ( ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง

ป ร ะ ม าณ  1 . 2 0  ช ม . )  ฝั่ ง

แผ่น ดินใหญ่ เ มืองหลวงของ

แคว้นเวเนโต 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ 

ห้องอาหารโรงแรม 



 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านนั่งเฟอร์ร่ีเพื่อเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.20 ชม.) ต้ังอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์กลางของเมืองเวนิส เดิมเมืองเวนิสนั้นเป็นศูนย์กลางของการ

ผลิตแก้วทีสร้างสรรค์มานานหลายศตวรรษ จนถึงช่วงที่ ช่างฝีมือที่อาศัยอยู่ในเมืองได้ตัดสินใจ

ย้ายช่างท าแก้วไปที่เมือง Murano และตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาที่การผลิตแก้วที่สร้างสรรค์

ได้กลายมาเป็นมรดกของ Murano เกาะที่เต็มไปด้วยเตาเผาสูบน้าออกจากความร้อนและควัน 

เกาะนี้ขึ้นชื่ออย่างมากในการผลิตแก้วอันมีชื่อเสียงโด่งดังที่ท าให้เมืองเวนิสได้รับการยกย่องว่า 

เป็นศูนย์กลางของการผลิตแก้วคุณภาพเย่ียมท่านสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเคร่ืองแก้ว 

ที่มูราโน่ และชอปป้ิงของพื้นเมืองมากมาย 

  

วันที่สาม เมืองเวนิสเมสเตร้  •  เกาะมูราโน • เกาะเวนิส •  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค •  มหาวิหารซันมาร์โก • 
พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรอีาลโต้ • เทศกาลเวนิสคาร์
นิวัล           (เช้า/กลางวัน/-) 

 



 

จากนั้นน าท่านล่องเรือสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเว

นิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้า (City of 

Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เป็น

เมืองที่มีคลองส าหรับใช้สัญจรแทนถนนมากกว่า 150 สาย มีสะพานเชื่อมคลองมากกว่า 400 แหง่ 

อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งศิลปวัฒนธรรมและดนตรียามค่าคืน 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน

 เดินทางถึง น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส 

เมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอ

เดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง น าท่านเดินชม

ความงามของเกาะเวนิส  น าท่านถ่ายรูปบริเวณ  ที่

จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยังเป็นที่ต้ังของ 

 

มหาวิหารประจ าเขต

อัครบิดรเวนิส สร้าง

ขึ้ น ใ น แ บ บ

สถา ปัตยกร ร ม ไ บ

แซนไทน์ เนื่ องจาก

ถูกท าลายไปเกือบ

หมดสิ้นในคร้ังที่ออก

โ ต มั น เ ข้ า ยึ ด  ซึ่ ง



 

ภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอก

เล่าเร่ืองราวในคร้ังนั้นอยู่ โดยเซ็นท์

มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชที่ส าคัญในการ

เผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที่  5 

ส าห รับตั วมหาวิหารจะ เชื่ อ มกั บ 

ค ร้ังหนึ่ ง เคยเป็นที่ประทับของยุค

แ ห่ ง เ ว นิ ส ค ร้ั ง ที่ เ มื อ ง นี้ ยั ง เ ป็ น 

สาธารณะรัฐเวนิส  ก่อนได้ รับการปรับปรุงเ ป็น

พิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และ

ยังมี หอ

ระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมใน

ปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็น

ที่ ต้ั งของ  

สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและ

เรือนจ า 

  



 

ชมบริเวณ  สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ที่สุดของเวนิส ราย

ล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ที่ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL 

คลองที่ใหญ่ที่สุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายน้าของชาวท้องถิ่นที่ใช้คลองแทนถนน 

พิเศษ!!  น าท่าน  เรือพายสไตล์เวนิสพื้นเรียบแบบด้ังเดิม ซึ่งเหมาะกับสภาพของ

ทะเลสาบเวนิส  ใหท้่านได้ด่ืมด่าไปกับบรรยากาศของเมืองเวนิสแบบใกล้ชิด (จ ากัดล าละ 4-5 ท่านเท่านัน้) 

 

จากนั้นมีเวลาให้ท่านสนุกกับ  

เทศกาลระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีในเมืองเวนิส  การแต่งกายของผู้คนใน

เทศกาลนี้จะมีทั้งแบบย้อนยุคแฟนซี ตัวละครในเทพนิยาย หรือสัตว์ต่าง ๆ 

ตามแต่จินตนาการของผู้นั้น ซึ่งสร้างสีสันและความต่ืนตาต่ืนใจให้กับ

นักท่องเที่ยวมารอคอยชมขบวนพาเหรด โดยหน้ากากแบบด้ังเดิมของ

ชาวเวนิสนั้น เป็นหน้ากากที่มีสีขาวทรงปลายแหลมคล้ายปากนก แต่เม่ือ

ยุคสมัยเปลี่ยนไปหน้ากากก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเช่นกัน การ

แต่งกายของผู้คนนั้นก็จะเลือกที่ให้เข้ากับหน้ากากที่สวมใส่ และนอกจาก

การออกมาเดินพาเหรดกันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดความสวยงาม

ของขบวนพาเหรด และประกวดความสวยงามของหน้ากากอีกด้วย 



 

 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านในเทศกาลเวนิสคาร์นิวัล 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

  



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่คร้ังหนึ่ง

เคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ เป็นเมืองซึ่งเป็นที่ถือ

ก าเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี 

และอีกมากมาย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปมุมสูงของเมืองที่  

ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในมุมที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่า บนนี้ท่านจะ

สามารถเห็นกลุ่มอาคารส าคัญๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ 

พระราชวังปิติ และยังเป็นที่ต้ังของรูปป้ันเดวิดจ าลองอีกด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น 

 

น าท่านชมชมความย่ิงใหญ่ และอลังการของ 

 วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

วันที่สี่ เวนิส • ฟลอเรนซ์ • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร • จัตุรัสเดลลา
ซิญญอเรยี • The mall Outlet • เมืองปราโต้        (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



 

น าชม 

ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปป้ัน อาทิ เช่น 

รู ป ป้ั น เ ท พ เ จ้ า เ น ป จู น  ( Fountain of 

Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า 

(Perseus with the Head of Medusa), รูป

ป้ันเดวิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แอง

เจโล่ เป็นต้น  

 

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงที่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เอ้าท์เลทหรูที่มี

สินค้าแบรนด์เนมคุณภาพเย่ียม ไม่ว่าจะเป็น Gucci Versace Prada Armani Bottega Veneta 

Dolce&Gabbana Tory Burch Burberry และอีกมากมาย 

เย็น  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 



 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  น าท่านเข้าชม 

ศาสนสถานที่ส าคัญที่สุดของเมือง ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้จะประกอบไป

ด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ่งที่นี่มีหอระฆังที่โด่งดังระดับโลก นั้นคือ หอระฆังเอน แห่ง

เมืองปิซ่า น าท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี้พร้อมเก็บรูปเป็นที่ระลึกกับ 

หอระฆังทรงกระบอก 8 ช้ัน  โดยเอกลักษณ์และสาเหตุที่ท าให้หอระฆัง

แห่งนี้ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 

องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้างขึ้นไปเพียง 3 ช้ัน ฐานอาคารก็เกิดการ

ทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไม่มีช้ันหินแทรก ประกอบกับต้ังอยู่ใกล้แม่น้าอาร์โน ท าให้

ดินมีความช้ืนและเหลวกว่าปกติ จนท าให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 

สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้

เพดานไม่เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม 

ก่อนช้ันที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้นเม่ือปี 1372 นับเป็น

เวลาร่วม 199 ปี นับจากวันที่เร่ิม 

  

วันที่ห้า ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปีซ่า • เซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป • มหาวิหารเซียนา • โรม
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชม.) อีกหนึ่งเมือง

ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อ

ชม  ที่นับว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งใน

อิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ

เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ต้ังแต่ปีค.ศ.1297  และ 

 อีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา 

 

จากนั้นน าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ 

 มหาวิหารเซียนาเร่ิมออกแบบและสร้างเป็นคร้ังแรกระหว่างปี 

ค.ศ. 1215 ถึง ค.ศ. 1263 บนฐานของวัดเก่า แผนผังมหาวิหารเป็นแบบกางเขนละตินโดยมีส่วน

ขวางด้านหนึ่งย่ืนออกมากว่าปกติ พร้อมกับโดมและหอระฆัง โดมที่ต้ังอยู่บนหอแปดเหลี่ยมมา

สร้างเพิ่มโดยจาน โลเรนโซ แบร์นินี ทางเดินกลางแยกจากทางเดินข้างด้วยซุ้มโค้งคร่ึงวงกลม 

ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวด ายกเว้นด้านหน้าที่แทรกด้วยหินอ่อน

สีชมพูแก่เกือบแดง สีขาวด าเป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียนาซึ่งตามต านานกล่าวว่าเป็นสีของม้า

ของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อต้ังเมือง 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรืองถือเป็น

รากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย 

การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นต้น 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชม  ศาสนสถานของคริสต์ที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก และเป็นที่ฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการ

ตรึงไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เม่ือปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมทั้งทางกายและทางใจ

ของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดย

มีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี่  ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมี

ประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) เป็นรูปป้ันพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซู

หลังจากสิ้นพระชนม์ ซึ่งท าจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี บริเวณ

ด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีก

หนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 

60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึง

แสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น (ในกรณีมีพิธี

ด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)  

  

วันที่หก โรม • โคลอสเซี่ยม • น้าพุเทรวี่ • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชโีน  
          (เช้า/กลางวัน/-) 

 



 

จากนั้น น าท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟรา

เวียนแอมฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก 

เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อน

เปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมา

ในสมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาที่

จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่า

นักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับ

สัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น 

โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอส

เซี่ยมท าให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์

พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบ

อัฒจันทร์กลม 3 ช้ันขนาดใหญ่แห่งนี้ยัง

ถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับ 

อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดย

บริเวณนี้นั้นเป็นที่ต้ังของประตูชัย 2 แห่ง ที่เป็นต้นแบบของฝร่ังเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตน

ติน สร้างขึ้นในคร้ังที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัย

ไททัสที่สร้างขึ้นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่นด้วย  

น าท่านชมความงามของ  ที่มักกล่าวกันว่าเป็นน้าพุที่สวยที่สุดแห่ง

หนึ่งใน โลก น าท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ  บันไดที่กว้างที่สุดใน



 

ยุโรป เช่ือมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิต้ี นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้

ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, 

DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นต าหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้

ท่านได้ลิ้มลอง 

 

เย็น

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู ่  **บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

05.30 น. ถึง  เพื่อรอเวลาเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่  

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปดิปรับปรุง 

หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึง

ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง  

วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ        
                 (-/-/- ) 

 



 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ ่1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน
(ไม่เสรมิเตียง) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

15 – 21 ก.พ. 2566 26+1 85,999 85,999 84,999 14,000 

ราคารวมค่าวีซา่ ทิปไกด์ท้องถ่ิน ค่าเข้าแต่ละสถานที่ตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

กรณีที่มีต๋ัวเคร่ืองบินแลว้หกัออกจากค่าทวัร์ 20,000 บาท 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 



 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่ อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 



 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคนืเงนิค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่ส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  



 

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 



 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่

เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

โรงแรมทีพ่ักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ ่3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้า 

ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรง

กับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  



 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 



 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้า

เปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

ในการยื่นวซี่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใชไ้ด้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจชา้หรอืเรว็กว่าก าหนดขึน้อยูก่ับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

  



 



 



 



 



 

 

      

  

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 


