
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

22.00 น. พรอ้มกนัที ่

 โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอนิใหแ้กทุ่กทา่น 

 

 

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ (บริการอาหารและเครื่องดืม่

บนเครือ่ง) 

04.45 น. เดนิทางถงึ  

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่   

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนิดูไบ        

                   (-/-/-) 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิดไูบ • มลิาน • มหาวหิารดโูอโม ่       

             (-/-/เย็น) 

 

 



 

 

14.20 น. เดนิทางถงึ  น าท่านผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรียบร้อย (**เวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูร้อน และ 6 ชม. ในฤดู

หนาว กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

จากนัน้ เดนิทางเข้าสู่ ตวัเมืองแห่งแฟช ั่น พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า 

หนึ่งในโบสถ์ศรสิต์สถาปตัยกรรมกอธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ภายใน วหิารเชือ่กนัวา่

มีการบรรจุหมุดตรงึไมก้างเขนของจรงิทีใ่ช้ในการประหารชีวติพระเยซู บรเิวณดา้นหน้าตกแตง่ดว้ยรูป

สลกัหนิออ่นทีว่จิติรเป็นอยา่งยิง่ 

 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัช้อปป้ิงมอลล์ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึ่งของยุโรปที ่

 ทีอ่ดัแน่นไปดว้ย แบรนด์ช ัน้น าระดบัโลก ทีบ่างแบรนด์นัน้

ก็ยงัถือ ก าเนิด ณ เมืองแห่งน้ี อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino 

รวมไปถงึแบรนด์เนมทีคุ่น้หู อกีมากมายอยา่ง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 

  



 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการ

เดนิทาง) 

 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู ่  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมืองเวโร

น่ายงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.

2000 อีกท ัง้วลิเลียม เชกสเปียร์ นกักวีและนกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยก

ย่องว่าเป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใช้บรรยากาศและเรือ่งราวความ

รกัของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แตง่เป็นละครโศกนาฎกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1595 

เรือ่งโรมโิอกบัจูเลียต น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั 

ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน 

และบรเิวณหน้าบา้นยงัมรูีปปั้นส ารดิขนาดเทา่ตวัจรงิของจูเลียต 

  

วนัทีส่าม มิลาน • เวโรน่า • เวนิชเมสเตร้ • บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต • เกาะเวนิส • จตัุรสัเซ็นท์ มาร์ค • มหา

วิหารซนัมาร์โก • พระราชวงัดอร์จ • หอระฆงัซนัมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิส

เมสเตร ้               (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ฝั่ ง

แผน่ดนิใหญเ่มอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั

 น าท่านเดินทางสู่ น า

ท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เมืองที่ไม่

เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญา

นามวา่เป็น “ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรียตกิ” มเีกาะน้อยใหญก่วา่ 

118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง น าท่าน

เดินชมความงามของเกาะเวนิส น าท่านถ่ายรูปบริเวณ  ที่

จกัรพรรดนิโปเลียนยกย่องว่าเป็นหอ้งรบัแขกทีส่วยทีส่ดุของยุโรป และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ 

 มหาวหิารประจ าเขตอคัรบดิรเวนิส สรา้งขึน้ในแบบสถาปตัยกรรมไบแซน

ไทน์ เนื่องจากถูกท าลายไปเกือบหมดสิน้ในคร ัง้ทีอ่อกโตมนัเข้ายึด ซึ่งภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสก

บอกเล่าเรือ่งราวในคร ัง้น ั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนกับวชทีส่ าคญัในการเผยแพร่ศาสนาในสมยั

ศตวรรษที่ 5 ส าหรบัตวัมหาวิหารจะเชื่อมกบั  คร ัง้หนึ่งเคยเป็นที่

ประทบัของยุคแห่งเวนิสคร ัง้ที่เมืองน้ียงัเป็น สาธารณะรฐัเวนิส ก่อนได้รบัการปรบัปรุงเป็นพิพิธภณัฑ์

และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยงัมี หอระฆงั

สงู 98.6 เมตร โดยองิการสรา้งจากรูปแบบเดมิในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 ไมไ่กลกนัจะเป็น



 

 

ที่ต ัง้ของ สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวงัดอร์ดและ

เรือนจ า 

 

ชมบรเิวณ  สะพานขา้มคลองหลกัอนัเกา่แกท่ีสุ่ดของเวนิส รายล้อมไป

ด้วยรา้นค้าต่างๆ ถ่ายภาพกบัจุดชมวิวบนสะพาน ที่ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที่

ใหญท่ีส่ดุ ผา่กลางเกาะเวนิส ชมวถิีชีวติกลางสายน ้าของชาวทอ้งถิน่ทีใ่ชค้ลองแทนถนน 

 

**หมายเหตุ ท ัง้น้ีไมร่วมคา่นั่งเรือกอนโดล่า หากทา่นสนใจนั่งเรือกอนโดลา่ สามารถแจ้งทางหวัหน้าทวัร์เพือ่ประสานงาน

ให้ได้ ท ัง้น้ีไม่แนะน าให้ท่านตดิต่อกบัเรือเองเพื่อความปลอดภยัของท่านเน่ืองจากอาจมีมจิฉาชีพแอบ

แฝงตวัมา 



 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการ

เดนิทาง) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงทีค่ร ัง้หนึ่งเคยเป็น

เมืองหลวงของอติาลี และเมืองหลวงของยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ เป็นเมืองซึ่งเป็นทีถ่ือก าเนิดของจิตรกร

ระดบัโลกมากมาย ไมว่่าจะเป็น มีเกลนัเจโล ลีโอนาโด ดาวนิชี ่ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย พาท่าน

ถา่ยรูปมมุสงูของเมอืงที ่  ซึง่ถือวา่เป็น 1 ในมมุทีด่ทีีส่ดุ

ทีจ่ะไดเ้ห็นทศันียภาพแบบพาโนรามา่ บนน้ีทา่นจะสามารถเห็นกลุม่อาคารส าคญัๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็น

มหาวหิารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคโิอ พระราชวงัปิต ิและยงัเป็นทีต่ ัง้ของรูปปั้นเดวดิจ าลองอกีดว้ย 

 

  

วนัทีส่ี ่ เวนิสเมสเตร้ • ฟลอเรนซ์ • จตัุรสัมิเกลลนัเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร • จตัุรสัเดลลา

ซญิญอเรีย • ปิซ่า • จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปีซ่า           (เช้า/-/เย็น) 

 

 



 

 

 

น าท่านชมชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของ 

 วหิารของเมืองฟลอเรนซ์ ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปตัยกรรมที่ใช้

หนิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม 

 

น าชม  ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูปปั้นเทพ

เจ้า เนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุ รุษ

เปอ ร์ซิอุ สถื อห ัว เมดูซ่ า  (Perseus with the 

Head of Medusa), รู ปปั้ น เ ดวิด  ผลงานที่ มี

ชือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่เป็นตน้ 

เทีย่ง



 

 

จากนั้นเดนิทางสู่  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  น า

ทา่นเขา้ชม  ศาสนสถานที่

ส าคญัทีสุ่ดของเมือง ซึง่จตัุรสัแห่งน้ีจะประกอบไปดว้ย หอศีลจุ่ม วหิาร และ

หอระฆงั ซึง่ทีนี่่มหีอระฆงัทีโ่ดง่ดงัระดบัโลก นัน้คอื หอระฆงัเอน แหง่เมืองปิ

ซ่า น าท่านชมบรเิวณรอบหอระฆงัแหง่น้ีพรอ้มเก็บรูปเป็นทีร่ะลกึกบั 

หอระฆงัทรงกระบอก 8 ช ัน้  โดย

เอกลกัษณ์และสาเหตุทีท่ าให้หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นสิง่มหศัจรรย์ของโลกนั้น

คือการที่ตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอน

แห่งปิซ่าแรกเริม่สรา้งในปี 1174 แตเ่มือ่สรา้งขึน้ไปเพียง 3 ช ัน้ ฐานอาคาร

ก็เกดิการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดนิในบรเิวณน้ีไมม่ีช ัน้หนิแทรก ประกอบ

กบัต ัง้อยู่ใกล้แม่น ้าอาร์โน ท าให้ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ จนท าให้

ตอ้งยุตกิารกอ่สรา้งไปกวา่ 94 ปี จนกระท ั่งปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี 

ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้

เพดานไม่เท่ากนัเพื่อรกัษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในปี 

1284 จากภยัสงคราม กอ่นช ัน้ที ่7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตวัหอ

ระฆงัถูกเตมิจนเสร็จสิน้เมือ่ปี 1372 นบัเป็นเวลารว่ม 199 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่  

  



 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการ

เดนิทาง) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) อกีหนึ่งเมอืงทอ่งเทีย่วที่ได้รบั

การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดนิเข้าสู่ตวัเมืองเก่า เพื่อชม 

 ที่นบัว่าเป็นจตัุรสัที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชม

และเดนิเล่นถ่ายรูปบรเิวณรอบนอกของ เป็นพระราชวงัเก่า

ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ต ั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ  

 อกีหนึง๋สญัลกัษณ์ของเซียนา 

 

จากนั้นน าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ 

ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปตัยกรรม

กอธคิ และตอ่เตมิดว้ยศลิปะแบบเรอเนซองส์ในยุคตอ่มา 

วนัทีห่้า ปิซ่า • เซียน่า • จตัุรสัเดล คมัโป • มหาวหิารเซียนา • โรม     

                 (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 

 



 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาท้องถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสูศู่นย์กลางการปกครองของอติาลีที่  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เมืองหลวงของประเทศอติาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของ

สงัคมและวฒันธรรมของชาตยิุโรป ไมว่า่จะเป็น ปฏทินิตามหลกัสรุยิะคต ิกฎหมาย การประชุมในสภาใน

รูปแบบสาธารณรฐั เป็นตน้ 

  



 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน 

 (โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการ

เดนิทาง) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม 

 ศาสน

สถานของคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

แ ล ะ เ ป็ น ที่ ฝั ง พ ร ะ ศพขอ งพร ะ

สนัตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษ

ประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขน

ในสมยัของจกัรพรรดิเนโร เมื่อปี 

ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมท ัง้ทางกาย

และทางใจของวาตกินั โดยมหาวหิาร

แห่งน้ีได้สร้างทบัวิหารหล ังเดิมที่

สร้างในสมยัศตวรรษที่ 4 ออกแบบ

โดยมเีกลนัเจโลสดุยอดจติกรรว่มสมยั

กบัดาวินชี่ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า 

(Pietà) เป็นรูปปั้นพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซูหลงัจากสิน้พระชนม์ ซึ่งท าจากหินอ่อนเพียงก้อน

เดียวและใช้เวลาในการแกะสลกั 7 ปี บริเวณด้านหน้าคือ จตัุรสันกับุญปีเตอร์ (St. Peter's Square) 

ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประตมิากรผูไ้ดฉ้ายาว่า สามารถเสกหนิออ่นให้หายใจได ้

จตัุรสัสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสสิหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จาก

อียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดเิตอร์เรเนียนใน

ขณะนัน้ (ในกรณีมีพธิีดา้นใน อาจจะไมไ่ดร้บัการเขา้ชม)  

วนัทีห่ก โรม • โคลอสเซีย่ม • น ้าพุเทรวี ่• ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วนิชี-ฟีอูมีชีโน   

          (เช้า/กลางวนั/-) 

 



 

 

จากนัน้ น าทา่นแวะถา่ยบรเิวณดา้นนอก หรือชือ่อยา่งเป็นทางการวา่ ฟราเวียนแอม

ฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง ตน้แบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทงิที่

ใหญ่ทีสุ่ดในโรมนั สรา้งขึน้ในสมยัของจกัพรรดเิวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการใน

อกี 10 ปีตอ่มาในสมยัพระเจา้ไททสั เป็นสนามกีฬาทีจ่ะเป็นการประชนัการตอ่สูร่ะหวา่งเหลา่นกัรบกลาดิ

เอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบัสตัว์ดรุา้ย เชน่ สงิโต ชา้ง แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กลา่วกนัวา่การตอ่สูใ้นโคลอส

เซีย่มท าใหส้ตัว์บางชนิดแทบจะศนูย์พนัธุ์เลยทีเดยีว การสรา้งอาคารแบบอฒัจนัทร์กลม 3 ช ัน้ขนาดใหญ่

แหง่น้ียงัถือวา่เป็นการผลติซีเมนต์แหง่แรกๆ ของโลกอกีดว้ย 

 

พาท่านถ่ายรูปด้านหน้ากบั อดีตศูนย์กลางทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั โดยบรเิวณน้ีนัน้เป็นทีต่ ัง้ของประตชูยั 2 แหง่ ทีเ่ป็นตน้แบบของฝร ั่งเศส 

นั่นคือ ประตูชยัคอนสแตนตนิ สรา้งขึน้ในคร ัง้ทีพ่ระเจ้าคอนสแตนตนิไดช้ยัชนะเหนือพระเจ้าแมกเซน

เทียส และประตชูยัไททสัทีส่รา้งขึน้หลงัจากไดร้บัชยัชนะเหนือเมอืงเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81 



 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาทอ้งถิน่

ดว้ย  

น าท่านชมความงามของ 

 ที่มกักล่าวกนัว่าเป็นน ้าพุที่สวย

ที่สุดแห่งหนึ่งใน โลก น าท่านเดินชมและ

ถ่าย รูปบริ เ วณ 

 บนัไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อม

ระหว่ า งจ ัตุ ร ัสสปังนา  ก ับโบสถ์ท รีนิตี้  

นอกจากนั้นยงัมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, 

Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เ ป็นต้น แต่หากสนใจชิม

กาแฟเอสเปรสโซต่น้ต าหรบั ก็มรีา้นกาแฟมากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลอง 



 

 

 

เย็น

ได้เวลาอนัสมควร 

 เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท าการคนืภาษี (Tax Refund) 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่  **บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

05.30 น. ถงึ  เพือ่รอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่  

18.40 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมท ัง้น้ีขึน้อยู่
กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ 
หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิร์มกอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรง
กบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบรษิทัฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิดูไบ • สนามบนิสุวรรณภูม ิ        

                 (-/-/- ) 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ่ากวา่ 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ม.ค. – 03 ก.พ. 2566 26+1 61,999 61,999 60,999 12,000 

11 – 17 ก.พ. 2566 26+1 63,999 63,999 62,999 12,000 

11 – 17 ม.ีค. 2566 26+1 63,999 63,999 62,999 12,000 

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ช ัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัร์คนไทย*** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่ีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20  กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 



 

 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก็่ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงนิให้ท่าน 4,000 บาท 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

**ทปิหวัหน้าทวัร์/ไกด์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง

ไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 

วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 



 

 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แม้ว่าจะ ผา่น

หรือไมผ่า่นการพจิารณา  

 คา่มดัจ าต ั๋วเครื่องบนิ หรือต ั๋วเครือ่งบนิที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซึง่ต ั๋วเป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต ั๋วเครื่องบนิถ้าออกต ั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน

ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถ้ายงัไม ่ออก

ต ั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  



 

 

 ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ ตา่งประเทศ 

และจะส ารองต ั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่

รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นคา่ใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมีผู้ส ารองทีน่ ั่งครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วีซ่า อาท ิต ั๋วเครือ่งบนิ, ห้องพกัทีไ่ดร้บั การ

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วีซ่า

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าเดีย่ว ซึง่ทาง 

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทั 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน 

ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง

บริษทัฯยินดีคืนเงนิให้ท ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เชน่ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 



 

 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บริษทัฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพบัเสรมิ หรือไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภูมติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่น้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอน

กอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ด้ระบใุนรายการทวัร์ท ัง้หมด 



 

 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใช้ได ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

      

  

 

 

             



 

 

 

 



 

 

 

 

 


