
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 10 ROW U  เคาน์เตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หน้าที่

อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 375  (บรกิารอาหารบนเครื่อง) 

 

 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ  จากนัน้ รอเปลีย่นเครื่อง 

15.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่ EK 091   

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • สนามบินดไูบ • สนามบินนานาชาติดไูบ • สนามบินนานาชาติมิลาน

                                     (-/-/-) 

 



 

 

20.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา มิลาน ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

(**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอติาลชีา้กว่าประเทศไทย 5 ชม.)  

ท่ีพกั  Crowne Plaza Milan Malpensa Airport หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงแห่งแฟชัน่ เมืองมิลาน (MILAN) พาท่านถ่ายรปูบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO 

DI MILANA ) หนึ่งในโบสถศ์รสิตส์ถาปัตยกรรมกอธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ภายใน วหิารเชื่อกนัว่ามกีารบรรจหุมุดตรงึไม้

กางเขนของจรงิทีใ่ชใ้นการประหารชวีติพระเยซ ูบรเิวณดา้นหน้าตกแต่งดว้ยรูปสลกัหนิอ่อนทีว่จิติรเป็นอยา่งยิง่ ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกบัชอ้ปป้ิงมอลลท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของยุโรปที ่กลัเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ทีอ่ดัแน่นไปดว้ย แบรนดช์ัน้น าระดบัโลก ทีบ่างแบรนดน์ัน้กย็งัถอื ก าเนิด ณ เมอืงแหง่นี้ อาท ิ

Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถงึแบรนดเ์นมทีคุ่น้ห ูอกีมากมายอย่าง Gucci, 

LOUIS VUITTON, Swarovski  

วนัท่ีสอง มิลาน – มหาวิหารดโูอโม่ – ช้อปป้ิงท่ีมิลาน – เวโรน่า - JULIET’S HOUSE - เมสเตร้                 

         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 



 

 

 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมืองเวโรน่า (VENORA) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงเวโรน่ายงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดก

โลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ.2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นกักวแีละนกัเขยีนบทละครชาว

องักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรกัของ

หนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1595 เรื่องโรมโิอกบัจเูลยีต 

 

น าท่านถ่ายรปูด้านนอกกบั บา้นเลขท่ี 23 ของจเูลียต 

JULIET’S HOUSE ชมระเบยีงแห่งเรื่องราว โรแมนตกิทีจู่

เลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคนื และบรเิวณหน้าบา้นยงัมี

รปูปัน้ส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจเูลยีต  (รวม bus ส่งท่ี 

Arena ประหยดัระยะทางไปกว่า 1 กม.) 



 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เวนิสเมสเตร ้(VENICE MESTRE) ฝัง่แผ่นดนิใหญ่ของเวนิส ประตูสูร่าชนิีแห่งแอนเดรยีตกิ 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 

ท่ีพกั Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเว

นิสหรอืเวเนเซยี(VENEZIA) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มี

สมญานามว่าเป็น “ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ” มเีกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง 

ขึน้ฝัง่ทีบ่รเิวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส  

 

วนัท่ีสาม ท่าเรือตรอนเคตโต้ • จตัุรสัเซน็ท ์มารค์ • เมืองโบโลญญ่า • จตัรุสัแมกจิโอเร่ • ปราโต้ 

           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 



 

 

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัเซน็ท์ มารค์ (St.Mark’s Square) ทีจ่กัรพรรดนิโปเลยีนยกย่องว่าเป็นหอ้งรบัแขกทีส่วย

ทีสุ่ดของยุโรป และยงัเป็นทีต่ัง้ของ มหาวิหารซนัมารโ์ก(San Marco Basillica) มหาวหิารประจ าเขตอคัรบดิรเวนิส 

สรา้งขึน้ในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึง่หาไดย้ากในปัจจุบนั เนื่องจากถูกท าลายไปเกอืบหมดสิน้ในครัง้ทีอ่อกโต

มนัเขา้ยดึ ซึง่ภายในโบสถ์นัน้จะมภีาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครัง้นัน้อยู่ โดยเซน็ทม์ารโ์กถอืว่าเป็นนักบวชทีส่ าคญั

ในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 5 ส าหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวงัดอรจ์(Doge’s Palace) 

พระราชวงัแบบเวนิส-โกธคิที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นทีป่ระทบัของยุคแห่งเวนิสครัง้ทีเ่มอืงนี้ยงัเป็น สาธารณะรฐัเวนิส ก่อน

ได้รับการปรบัปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยังมี หอระฆงัซันมารโ์ก (St Mark’s 

Campanile) หอระฆงัสงู 98.6 เมตร โดยองิการสรา้งจากรูปแบบเดมิในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกนั

จะเป็นทีต่ัง้ของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุม้โคง้ทีเ่ชื่อมระหว่างพระราชวงัดอรด์และเรอืนจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ ทัง้น้ีไม่รวมค่านัง่เรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนัง่เรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหวัหน้าทวัรเ์พื่อประสานงานให้ได้ 

ทัง้น้ีไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกบัเรอืเองเพื่อความปลอดภยัของท่านเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตวัมา 

 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาท้องถ่ิน พิเศษให้ท่านได้ทานสปาเกตต้ีเส้นหมึกแบบเวนิส 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัสูฝั่ง่แผ่นดนิใหญ่ VENICE MESTRE  เพื่อเดนิทางสูเ่มอืง โบโลญญ่า (Bologna) 

พาท่านชม จตัรุสัแมกจิโอเร ่(Piazza Maggiore) ทีถ่อืเป็นใจกลางเมอืงประกอบไปดว้ยสิง่ปลกูสรา้งส าคญัมากมาย 

อาท ิมหาวหิารซาน เปโตรนโิอ มหาวหิารโกธคิขนาดใหญ่ โบสถ ์ซานตามาเรยี เดล วตีา้ โบสถค์าทอลกิทีแ่ทรก

ตวัอย่างกลมกลนืกบัตวัเมอืง รวมไปถอื หอคอยคู่ ทีเ่ป็นดัง่สญัลกัษณ์ของเมอืงแห่งนี้ โดยสรา้งขึน้มาตัง้แต่ราวศตวรรษ

ที ่10 เพื่อแสดงความมอี านาจของ 2 ตระกลูใหญ่ทีป่กครองเมอืงในขณะนัน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 

ท่ีพกั The Gate Hotel หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า (Pisa) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. น าท่าน เข้าชม จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (PIAZZA DEL 

DUOMO) ศาสนสถานทีส่ าคญัทีส่ดุของเมอืง ซึง่จตุัรสัแห่งนี้จะประกอบไปดว้ย หอศลีจุม่ วหิาร และหอระฆงั ซึง่ทีน่ี่มี

หอระฆงัทีโ่ด่งดงัระดบัโลก นัน้คอื หอระฆงัเอน แห่งเมอืงปิซ่า (รวม ค่ารถบสัไปยงัหอ) 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี - ปิซ่า - จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม – หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ ์- มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล 

ฟิโอเร - จตัุรสัเดลลาซิญญอเรีย – จตัรุสัมิเกลลนัเจลโล่ – The mall outlet   

        (เช้า/กลางวนั/- ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมบริเวณรอบหอระฆงัแห่งน้ีพรอ้มเกบ็รปูเป็นท่ีระลึกกบั หอเอนเมอืงปีซ่า ( LEANING TOWER OF 

PISA ) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชัน้  โดยเอกลกัษณ์และสาเหตุทีท่ าใหห้อระฆงัแหง่นี้ไดเ้ป็นสิง่มหศัจรรยข์องโลกนัน้คอื

การทีต่วัอาคารมลีกัษณะเอยีงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหง่ปิซ่าแรกเริม่สรา้งในปี 1174 แต่เมื่อสรา้ง

ขึน้ไปเพยีง 3 ชัน้ ฐานอาคารกเ็กดิการทรุดตวัลง เนื่องจากเนื้อดนิในบรเิวณน้ีไม่มชีัน้หนิแทรก ประกอบกบัตัง้อยูใ่กล้

แม่น ้าอารโ์น ท าใหด้นิมคีวามชืน้และเหลวกว่าปกต ิจนท าใหต้อ้งยุตกิารก่อสรา้งไปกวา่ 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 

สถาปนิกนาม จโีอวานี ด ีซโีมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อดว้ยเทคนิคการสรา้งใหเ้พดานไม่เท่ากนัเพื่อ

รกัษาอาหารใหส้มดุล แต่กต็อ้งยุตกิารก่อสรา้งในปี 1284 จากภยัสงคราม ก่อนชัน้ที ่7 ของอาคารจะเสรจ็ในปี 1319 

และตวัหอระฆงัถูกเตมิจนเสรจ็สิน้เมื่อปี 1372 นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่สรา้ง โดยตวัอาคารเคยเอยีง

มากสดุถงึ 5.5 องศา ในปี 1990 ให ้

 

 

 

 



 

 

เดนิทางสู ่เมืองฟลอเรน้ซ ์(FLORENCE ) ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นเมอืงหลวง

ของอติาล ีและเมอืงหลวงของยคุฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ เป็นเมอืงซึง่เป็นทีถ่อืก าเนิดของจติรกรระดบัโลกมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น มเีกลนัเจโล ลโีอนาโด ดาวนิชี ่ราฟาเอล ซานต ีและอกีมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน 

พาท่านถ่ายรปูมมุสูงของเมอืงที ่จตัรุสัมิเกลลนัเจลโล่ (Piazzale Michelangelo) ซึง่ถอืว่าเป็น 1 ในมุมทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะ

ไดเ้หน็ทศันียภาพแบบพาโนราม่า บนนี้ท่านจะสามารถเหน็กลุ่มอาคารส าคญัๆ มากมาย ไมว่่าจะเป็นมหาวหิารฟลอ

เรนซ ์สะพานเวคคโิอ พระราชวงัปิต ิและยงัเป็นทีต่ัง้ของรปูปัน้เดวดิจ าลองอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านชมชมความยิง่ใหญ่ และอลงัการของ มหา

วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria 

Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็น

อนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสาน

กนัไดอ้ย่างงดงาม  

 

น าชมจตัรุสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรปูปัน้ อาท ิเช่น รปูปัน้เทพเจา้เนปจนู (Fountain 

of Neptune), วรีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซู่า (Perseus with the Head of Medusa), รปูปัน้เดวดิ ผลงานทีม่ชีื่อเสยีงของ ไมเคลิ 

แองเจโล่เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ พาท่านชอ้ปป้ิงที ่The mall Outlet เอา้ทเ์ลทหรทูีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมคุณภาพเยีย่ม ไม่ว่าจะเป็น Gucci Versace Prada 

Armani Bottega Veneta Dolce&Gabbana Tory Burch Burberry และอกีมากมาย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารเพื่อไม่เป็นการรบดวนเวลาของท่าน 

ท่ีพกั The Gate Hotel หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซียน่า ( SIENA ) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 

น าท่านเดนิเขา้สูต่วัเมอืงเก่า เพื่อชมจตัรุสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีน่บัว่าเป็นจตุรสัทีม่คีวามสวยงามมากอกี

แห่งหนึ่ งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo 

Pubblico) เป็นพระราชวงัเก่าทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก ์ ตัง้แต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆงัมานเจีย (Torre 

del Mangia) อกีหนึง๋สญัลกัษณ์ของเซยีนา  

วนัท่ีห้า  เมืองเซียน่า - จตัุรสัเดล คมัโป - ปาลาซโซ พบับลิโค – หอระฆงัมานเจีย  

– มหาวิหารเซียนา – เมืองนาโปลี     (เช้า/กลางวนั/เยน็ ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ  มหา

วิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ  ดูโอโมดิเซียนา 

(Duomo di Siena) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -

1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะ

แบบเรอเนซองสใ์นยุคต่อมา 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

 



 

 

จากนัน้ มุ่งหน้าสู ่ เมืองนาโปลี (Napoli) อกีหนึ่งเมอืงดงั ทีเ่คยเป็นถงึนครรฐั ถอืเป็นเมอืงทีย่ิง่ใหญ่ทางตอนใตข้องประเทศ

อติาล ีมคีวามส าคญัในแงมุ่มทัง้ ประวตัศิาสตร ์การเมอืง และเศษฐกจิ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั Holiday Inn Napoli หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้ พาท่านเดนิทางสู ่เมืองโซเรนโต้ (Sorrento) เมอืงเลก็ๆ ทางตอนใตข้องอติาลเีลยีบชายหาดทะเลฝัง่เมดเิตอรเ์รเนียน 

อกีหนึ่งเมอืงตากอากาศยอดนิยม พาท่านเดนิชมความงามของเมอืง แวะถ่ายรปู ทีโ่บสถซ์อเรนโต (Sorrento 

Cathedral) โบสถใ์หญ่ประจ าเมอืงสรา้งในศตวรรษที ่15 เพื่ออุทศิใหแ้ด่นกับุญฟิลปิ และนกับุญเจมส ์สิง่ทีน่่าชมคอื

ภาพประดบัผนงัเฟรสโกชื่อ Madonna Assunta และรปูสลกันกับุญทัง้สองบนบานประตูทัง้ 2 บาน 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก โซเรนโต้ • ปอมเปอี • โรม • โคลอสเซียม     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน บริการท่านด้วยพิซซ่านาโปลีอนัโด่งดงั  

จากนัน้ พาท่านสู ่เมืองปอมเปอี (Pompei) อกีหนึ่งเมอืงประวตัศิาสตรท์ีค่รัง้หนึ่งเคยถูกฝังไวใ้ตล้าวาจากการระเบดิของภูเขา

ไฟวซิุเวยีส เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม ค.ศ. 79 และถูกคน้พบอกีครัง้ใรปี 1534 และไดม้นีกัประวตัศิาสตรศ์กึษาคน้ควา้อย่าง

ต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสูศ่นูยก์ลางการปกครองของอติาลทีี ่

กรงุโรม (Rome) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.    

เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีและเคยเป็นเมอืงหลวง

ของอาณาจกัรโรมนัทีรุ่ง่เรอืงถอืเป็นรากฐานของ

สงัคมและวฒันธรรมของชาตยิุโรป ไม่ว่าจะเป็น 

ปฏทินิตามหลกัสรุยิะคต ิกฎหมาย การประชมุใน

สภาในรปูแบบสาธารณรฐั เป็นตน้ 

 

 

 



 

 

จากนัน้  น าท่านแวะถ่ายบรเิวณดา้นนอก โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)  หรอืชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวยีนแอมฟิเธยี

เตอร ์อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โรมนั สรา้งขึน้ในสมยัของจกัพรรดเิวสปาเซยีนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอกี 10 ปีต่อมาในสมยัพระ

เจา้ไททสั เป็นสนามกฬีาทีจ่ะเป็นการประชนัการต่อสูร่ะหว่างเหล่านกัรบกลาดเิอเตอรด์ว้ยกนัเอง และกบัสตัวด์ุรา้ย เช่น 

สงิโต ชา้ง แรด เป็นตน้ โดยบา้งกก็ล่าวกนัว่าการต่อสูใ้นโคลอสเซีย่มท าใหส้ตัวบ์างชนิดแทบจะศนูยพ์นัธุเ์ลยทเีดยีว 

การสรา้งอาคารแบบอฒัจนัทรก์ลม 3 ชัน้ขนาดใหญ่แห่งนี้ยงัถอืว่าเป็นการผลติซเีมนตแ์หง่แรกๆ ของโลกอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน 

ท่ีพกั Novotel Roma Est หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารนักบญุปีเตอร ์( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของครสิตท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และ

เป็นท่ีฝังพระศพของพระสนัตะปาปาพระองคแ์รกท่ีถกูลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรงึไมก้างเขนในสมยัของ

จกัรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศนูยร์วมทัง้ทางกายและทางใจของวาติกนั  

โดยมหาวหิารแห่งนี้ไดส้รา้งทบัวหิารหลงัเดมิทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่4 ออกแบบโดยมเีกลนัเจโลสดุยอดจติกรร่วมสมยั

กบัดาวนิชี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ นครรฐัวาติกนั • มหาวิหารเซ้นทปี์เตอร ์• น ้าพเุทรว่ี • บนัไดสเปนสนามบินฟมิูซิโน่   

 (เช้า/กลางวนั/- ) 



 

 

ภายในถูกตกแต่งอย่างวจิติรดว้ยหนิอ่อน โดยมปีระตมิากรรมชือ่กอ้งโลกอย่าง ปีเอตา้ (Pietà) ซึง่ท าจากหนิอ่อนเพยีง

กอ้นเดยีวและใชเ้วลาในการแกะสลกั 7 ปี บรเิวณดา้นหน้าคอื จตัรุสันักบุญปีเตอร ์(St. Peter's Square) ออกแบบ

โดย จาน ลอเรนโซ เบอรน์ินี อกีหนึ่งประตมิากรผูไ้ดฉ้ายาว่า สามารถเสกหนิอ่อนใหห้ายใจได้ จตุัรสัสามารถจุคนได้

ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมเีสาโอบสีสิหนิแกรนิตแดง สงู 25.5 เมตร จากอยีปิต ์ซึง่เป็นการแสดงถงึแสงยานุภาพ

ของโรมนัทีม่ต่ีอประเทศในยโุรปและแถบเมดเิตอรเ์รเนียนในขณะนัน้    (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รบัการเข้า

ชม) 

 

 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน 

กลบัสูก่รุงโรมน าท่านชมความงามของ น ้าพเุทรว่ี (TREVI  FOUNTAIN ) ทีม่กักล่าวกนัว่าเป็นน ้าพุทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ใน โลก น าท่านเดนิชมและถ่ายรปูบรเิวณ บนัไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บนัไดทีก่วา้งทีส่ดุในยุโรป เชื่อมระหว่าง

จตุัรสัสปังนา กบัโบสถท์รนีิตี ้นอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกสรรคอ์ย่างเตม็ที ่ไม่ว่าจะ

เป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชมิกาแฟเอสเปรส

โซ่ตน้ต าหรบั กม็รีา้นกาแฟมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

 

 

 

 

 



 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟีอมีูชีโน (Aeroporto Leonardo da 

Vinci di Fiumicino) เพื่อใหท้่านไดม้เีวลาท าการคนืภาษ ี(Tax Refund) 

22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรต็ส ์เทีย่วบนิที ่EK 096 **บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง ** 

 

 

 

05.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) ใหท้่านผ่อนคลายอรยิบทระหว่างรอ

เวลาเปลีย่นเครื่อง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูอ่ากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ เทีย่วบนิที ่EK372 

**บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

18.55 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมดิว้ยความประทบัใจ 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรอืสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

สภาวะอากาศ และเหตสุุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรอือาจะมี

การปิดปรบัปรงุ หรอือาจท าการจองไมไ่ด้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดย

ทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน

โปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 

 

วนัท่ีแปด ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู   ( - / - / - ) 



 

 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 

ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน (ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

8 – 15 เมษายน 2566 26+1 91,999 91,999 90,999 +12,000 

ราคารวมค่าวีซ่า ทิปไกดท้์องถ่ิน ค่าเข้าแต่ละสถานท่ีตามโปรแกรมเรียบรอ้ยแล้ว 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีทีม่ตีัว๋เครื่องบนิแลว้หกัออกจากค่าทวัร ์ 25,000 บาท 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-ดไูบ-มลิาน - โรม-ดไูบ-กรุงเทพฯ) 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ลกูคา้จะตอ้งเพิม่เงนิเป็นหอ้งพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมค่าไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ  

 ค่ารถ โคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ไม่ตอ้งช าระเพิม่หน้างาน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ สถานฑตูจะไม่คนืค่าวซี่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็ามกรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืน

เงินให้ท่าน 3,500 บาท 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสขุภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 



 

 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบุไวน้ี้ อตัราค่าบรกิารนี้รวม 

**ทิปหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน ไมบ่งัคบั** 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 50,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 

วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ยกเลกิ

ก่อนการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดนิทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 



 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการ

พจิารณา  

 ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ

พจิารณา ตัว๋เครื่องบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลอื

จะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

 ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนื

แรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่าน

ทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

 ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื ต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะ

เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง

ยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บรษิทัจะท าการยื่นวซี่าของท่านกต่็อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองทีน่ัง่ครบ 10 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทตู เน่ืองจาก

บรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการ

เดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิัทต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้อง

เดนิทางมายื่นวซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดแูล และอ านวยความ

สะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มใิช่บรษิัททวัร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี

ความประสงคจ์ะยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถว้น ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมี



 

 

ผลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิัททวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิ ด้เป็นผู้

พจิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษิทัฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทั

ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 10 ท่าน ทางบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อน

การเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด 

ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัใน

เงื่อนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศ

ใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ด้ระบุไว้ใน

รายการทวัรท์ัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าให้

ทา่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกั

แบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 



 

 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะใน

ฤดรูอ้นเท่านัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลา

บนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภั ยพิบัติทาง

ธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 



 

 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัิเหตุที่เกดิจากความประมาท

ของนกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อ

ได ้

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดน

ปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่

ก่อนท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์

ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซี่าอนิเดยีออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือวา่ ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

      

  

 

 

             



 

 

 

 

 



 

 

 

 


