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22.00 น. พร้อมกันที�  สายการบินเอมิเรตต์ 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที�ยวบินที� EK 377  (บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

06.00 น. เดินทางถึง  (เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง) 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที�ยวบินที� EK 205  

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ          
                  � (-/-/-) 

วันที�สอง สนามบินดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่                         
             � (-/-/เย็น) 
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14.20 น. เดินทางถึง  นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองเป:นที�เรียบร้อย (**เวลาท้องถิ�นของประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูร้อน และ 
6 ชม. ในฤดูหนาว กรุณาปรับนาCิกาของท่านเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนัDน เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟชั�น  พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า 
หนึ�งในโบสถ์ศริสต์สถาปFตยกรรมกอธิคที�ใหญ่ที�สุดในโลก ภายใน 

วิหารเชื�อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที�ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณ
ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที�วิจิตรเป:นอย่างยิ�ง 

 

จากนัDนให้ท่านได้ช้อปปJD งมอลล์ที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรปที� 
 ที�อัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชัDนนําระดับโลก ที�บาง

แบรนด์นัDนก็ยังถือ กําเนิด ณ เมืองแห่งนีD อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, 
Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมที�คุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 
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(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป:นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบืDองต้นเท่านัDน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง
แต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป:นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ
เดินทาง) 

 

จากนัDนนําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) 
เมืองในเขตลิกูเรีย ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ�งในอ่าวที�มีความสําคัญทางด้านการค้าและทหาร 

 

นําท่านนั�งรถไฟสู่ หมู่ บ้านเล็กๆ ที�ตัD งอยู่
บริเวณริมชายฝF� งริเวียร่า ที�มีความหมายว่า “ดินแดนทั�งห้า (Five Land)” ตัDง
บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝF� งแคว้นลิกู
เรี ย  ป ร ะ ก อ บด้วย หมู่ บ้า น  5 แ ห่ง  ไ ด้แ ก่  MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แ ล ะ  RIOMAGGIORE โ ด ย ทัD ง ห้า
หมู่บ้านนีD มีหุบเขาล้อมรอบ ได้รับการขึDนทะเบียนเป:นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 

วันที�สาม มิลาน • ลา สเปเซีย • ชิงเกว แตร์เร • หมู่บ้านมานาโรร่า • หมู่บ้านริโอมัจจอร์เร  
                 � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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พิเศษสุด ! พาท่านขึ�นรถไฟชม 2 หมู่บ้านที�
เข้าถึงง่ายและสวยงาม นั�นคือ 

หมู่ บ้านที� เป:นดั�งหน้า ป ก โ ป
รโมทหมู่บ้านมรดกโลกแห่งนีD เพราะมักจะ
เป: นหมู่ บ้า นแ ร ก ๆ  ที� คนจะ นึก ถึ ง  ด้วย
ภาพลักษณ์จุดเด่นของวิวบ้านเรือนหลาก
สีสันตัDงลดหลั�นกันตามแนวหน้าผาตัดกับนmา
ทะเลสีฟnาอมเขีย ว งดงามเป:นอย่ า ง ยิ� ง 
จากนัDนพาท่านเยือนอีก 1 หมู่บ้าน นั�นคือ 

ซึ�งตัDงอยู่ถัด
จากมานาโรร่าไปเพียงเล็กน้อย เป:นหมู่บ้าน
ที�ใหญ่เป:นอันดับ 2 ของ ชิงเคว แทร์เร มีร้าน
รวงต่างๆ ตัDงเรียงรายตลอด ไม่ว่าจะเป:นร้าน
ขายของ Hand made เสืD อผ้า  ของที�ระลึก 
ร้านอาหาร รวมไปถึงเจลลาโต้ ไอศกรีม
ไขมันตqาต้นตําหรับจากแดนพาสต้าแห่งนีD 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป:นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบืDองต้นเท่านัDน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง
แต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป:นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ
เดินทาง) 

 

จากนัDนนําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที�
ครัDงหนึ�งเคยเป:นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟrD นฟูศิลปวิทยาการ เป:นเมืองซึ�งเป:น

วันที�สี� ฟลอเรนซ์ • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟ8โอเร • จัตุรัสเดลลาซิญญอ
เรีย • ป8ซ่า • จัตุรัสเป:ยซซา เดล ดูโอโม • หอเอนป8ซ่า            � (เช้า/-/เย็น) 
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ที�ถือกําเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป:น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี� ราฟาเอล 
ซานตี และอีกมากมาย นําท่านชมชมความยิ�งใหญ่และอลังการของ 

วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที�ใหญ่เป:นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ�ง
โดดเด่นด้วยสถาปFตยกรรมที�ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

 

นําชม 
 ซึ�งรายล้อมไปด้วยรูป

ปFD น อาทิ  เช่น รูปปFD นเทพเจ้าเนปจูน 
(Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิ
อุ ส ถื อ หัว เม ดูซ่ า  ( Perseus with the 
Head of Medusa), รูปปFD นเดวิด ผลงาน
ที�มีชื�อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่เป:นต้น  
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จากนัDน เดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นําท่านเข้าชม 
ศาสนสถานที�สําคัญที�สุดของเมือง ซึ�งจัตุรัสแห่งนีDจะประกอบไป

ด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ�งที�นี�มีหอระฆังที�โด่งดังระดับโลก นัDนคือ หอระฆังเอน แห่ง
เมืองปJซ่า 

 

นําท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนีDพร้อมเก็บรูปเป:นที�ระลึกกับ 
หอระฆังทรงกระบอก 8 ชัDน  โดย

เอกลักษณ์และสาเหตุที�ทําให้หอระฆังแห่งนีDได้เป:นสิ�งมหัศจรรย์ของโลก
นัDนคือการที�ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอ
เอนแห่งปJซ่าแรกเริ�มสร้างในป{ 1174 แต่เมื�อสร้างขึDนไปเพียง 3 ชัDน ฐาน
อาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื�องจากเนืDอดินในบริเวณนีDไม่มีชัDนหินแทรก 
ประกอบกับตัDงอยู่ใกล้แม่นmาอาร์โน ทําให้ดินมีความชืDนและเหลวกว่าปกติ 
จนทําให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ป{ จนกระทั�งป{ 1272 สถาปนิกนาม 
จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการ
สร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื� อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการ
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ก่อสร้างในป{ 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชัDนที� 7 ของอาคารจะเสร็จในป{ 1319 และตัวหอระฆังถูก
เติมจนเสร็จสิDนเมื�อป{ 1372 นับเป:นเวลาร่วม 199 ป{ นับจากวันที�เริ�ม 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป:นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบืDองต้นเท่านัDน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง
แต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป:นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ
เดินทาง) 

 

จากนัDน นําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) อีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยว
ที�ได้รับการขึDนทะเบียนเป:นมรดกโลก ในป{ ค.ศ.1995 นําท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื�อชม

 ที�นับว่าเป:นจัตุรัสที�มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ�งในอิตาลี ให้
เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริ เวณรอ บนอ กขอ ง 

เป:นพระราชวังเก่าที�สร้างขึDนด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตัDงแต่ป{ค.ศ.1297  และ 
 อีกหนึ}งสัญลักษณ์ของเซียนา 

 

วันที�ห้า ป8ซ่า • เซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป • มหาวิหารเซียนา • โรม     
                 � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนัDนนําท่านชมความงดงามบริเวณ
ภายนอกของ 

ที�ถูกสร้างขึDนในช่วงระหว่า งป{  
1215 -1263 ใ นรู ป แ บบส ถ า ปF ต ย กรรม
กอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเร อ เน
ซองส์ในยุคต่อมา 

 

นําท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที� (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป:นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที�รุ่งเรืองถือเป:น
รากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป:น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย 
การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป:นต้น 
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 (โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป:นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบืDองต้นเท่านัDน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง
แต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป:นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ
เดินทาง) 

 

นําท่านเข้าชม  ศาสนสถานของคริสต์ที�ใหญ่ที�สุด
ในโลก และเป:นที�ฝFงพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที�ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการ
ตรึงไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื�อป{ ค.ศ. 68 ถือเป:นศูนย์รวมทัDงทางกายและทางใจ
ของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งนีDได้สร้างทับวิหารหลังเดิมที�สร้างในสมัยศตวรรษที� 4 ออกแบบโดย
มีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี� ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมี
ประติมากรรมชื�อก้องโลกอย่าง ป{เอต้า (Pietà) เป:นรูปปFD นพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซู
หลังจากสิDนพระชนม์ ซึ�งทําจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ป{ บริเวณ
ด้านหน้าคือ  ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีก

หนึ�งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อน
ให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ปร ะ ม า ณ 
60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง 
สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ�งเป:นการแสดงถึงแสง
ยานุภาพของโรมันที�มีต่อประเทศในยุโรปและแถบ
เมดิเตอร์เรเนียนในขณะนัDน  

(ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม) 

จากนั<น นําท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก
 หรือชื�ออย่างเป:นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟJเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ-ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป8นแหล่งบันเทิงที-ใหญ่ที-สุดในโรมัน 
สร้างขึDนในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในป{ ค.ศ. 70 ก่อนเปJดอย่างเป:นทางการในอีก 10 ป{
ต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป:นสนามกีฬาที�จะเป:นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิ
เอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป:นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ใน

วันที�หก โรม • โคลอสเซี�ยม • น=าพุเทรวี� • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟ:อูมีชีโน  
                    � (เช้า/กลางวัน/-) 
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โคลอสเซี�ยมทําให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธ์ุเลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 
ชัDนขนาดใหญ่แห่งนีDยังถือว่าเป:นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

 
พาท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับ อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนีDนัDนเป:นที�ตัDงของประตูชัย 2 แห่ง ที�เป:นต้นแบบ
ของฝรั�งเศส นั�นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างขึDนในครัDงที�พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะ
เหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที�สร้างขึDนหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซา
เล็มในป{ค.ศ. 81 
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นําท่านชมความงามของ 
 ที�มักกล่าวกันว่าเป:นนmาพุที�สวย

ที�สุดแห่งหนึ�งใน โลก นําท่านเดินชมแล ะ
ถ่ายรูปบริเวณ 
บันไดที�กว้างที�สุดในยุโรป เชื�อมระหว่างจัตุรัสส
ปFงนา กับโบสถ์ทรีนิตีD นอกจากนัDนยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่าง
เต็มที� ไม่ว่าจะเป:น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป:น
ต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตําหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิDมลอง 

 

ได้เวลาอันสมควร 
 เพื�อให้ท่านได้มีเวลาทําการคืนภาษี (Tax Refund) 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่  โดยสายการบิน เที�ยวบนิที� EK096 **บริการอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 

 

04.45 น. ถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี�ยนเครื�อง 

วันที�เจ็ด สนามบินดูไบ • สนามบนิสุวรรณภูมิ        
              � (-/-/-) 
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09.40 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที�ยวบินที� EK 372 

18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั<งนี<
ขึ<นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที�ในยุโรปอาจป8ดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการป8ดปรับปรุง หรืออาจทําการจองไม่ได้เนื�องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟ8ร์มก่อนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหล่านี< โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปNนสําคัญ 
และขอขอสงวนสิทธิPในการเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที�ที�แน่นอนก่อน
เดินทาง 

อัตราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตQากว่า 

12 ป:พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตQากว่า 
12 ป:พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี�ยว 

10 – 16 เม.ย. 2566 26+1 77,999 77,999 76,999 +12,000 

 10 - 16 พฤษภาคม 2566  26+1 71,999 71,999 70,999 +12,000 

 02 - 08 มิถุนายน 2566  26+1 74,999 74,999 73,999 +12,000 

 20 - 26 กันยายน 2566  26+1 72,999 72,999 71,999 +12,000 

 09 - 15 ตุลาคม 2566  26+1 72,999 72,999 71,999 +12,000 

 

รายละเอียดเพิ�มเติม ราคา 
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กรณีที�มตีั}วเครื�องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 

ชัDนธุรกิจ Business Class เพิ�มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 

อัตราค่าบริการรวม 

� ตั}วเครื�องบินชัDนประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

� ที�พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที�โรงแรมไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
เพิ�มเงินเป:นห้องพักห้องเดี�ยว) 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมืDอหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่าระวางนmาหนักกระเป�าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป�าถือขึDนเครื�อง Hand Carry 
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัDงนีDหากสายการบินมีการแจ้งเปลี�ยนแปลงในเรื�องของนmาหนักกระเป�า การสะสมไมล์ 
หรืออื�นใดที�เป:นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยึดตามการเปลี�ยนแปลงตาม
ประกาศนัDนๆ) 

� ค่ารถโค้ชนําเที�ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั�วโมงต่อวัน) 

� ค่านmาดื�มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

� ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป:นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
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เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว
และปFญหาสุขภาพอื�นๆของผู้เดินทาง 

� ภาษีนmามันและภาษีตั}วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึDนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทัDงที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3 % 

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ�น/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ<นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 40,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัDนถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัDงหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัDงหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทัDงหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัDงสิDน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทัDงหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ทัDงสิDน 
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กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัDงหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทัDงสิDน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทัDงสิDน 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทัDงหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทัDงสิDน 

กรณีเจ็บป�วย : 

• กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัDงนีDท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป:นจริง 

• ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึDน
ดังต่อไปนีD 

• ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัDงสิDนแม้ ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจําตั}วเครื�องบิน หรือตั}วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวีซ่า ซึ�งตั}วเป:นเอกสารที�สําคัญในการยื�นวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั}วเครื� องบินถ้าออกตั}วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมที�ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั}วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั}วตามจริงเท่านัDน  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที�เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีDแจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยึดค่าใช้จ่ายทัDงหมด 
100%  

• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 
ต่างประเทศ และจะสํารองตั}วเครื�องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
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บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนีD เพราะเป:นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนัDน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสํารองยานพาหนะ 

เงื�อนไขอื�น ๆ  

• บริษัทจะทําการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผู้สํารองที�นั�งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 
ทางสถานทูต เนื�องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที�เป:นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั}วเครื�องบิน, ห้องพัก
ที�ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง
จะสามารถยื�น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ�ในการยื�นวีซ่าเดี�ยว 
ซึ�งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป:นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป:นผู้กําหนด ท่านที�มีความประสงค์จะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ตามที�สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป:นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านัDน มิได้เป:นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัDงหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึDนไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึDนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ�
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทัDงหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทัDงหมดที�
เกิดขึDนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั}วภายใน เช่น (ตั}วเครื�องบิน, ตั}วรถทัวร์, ตั}วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครัDง
ก่อนทําการออกตั}ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั}วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนmาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัDงสิDน 
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• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัDงหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทัDงหมด 

โรงแรมที�พักและสถานทีท่องเที�ยว 

� สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัDน กรณีเดินทางเป:นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปJดห้องพักเป:นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื�องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

� การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี�ยวSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัDน 

� โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป:น Traditional ห้องที�เป:นห้องเดี�ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนmา 
ซึ�งขึDนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัDนๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

� กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป:นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึDนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในภูมิภาคที�มีอุณหภูมิตqา จะมีบริการ
เครื�องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัDน 

� บางสถานที�ในยุโรปอาจปJดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปJดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง
กับวันเหล่านีD ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ
เวลาที�แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึง ถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป:นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านัDน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัDงสิDน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทัDงจากไทยและต่างประเทศ
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ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื�อนไขนีDในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัDงสิDน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนีDในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัDงสิDน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมืDอ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ตั วแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป:นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัDงสิDน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติ เหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทัDงที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัDงสิDน 

� ตั}วเครื�องบินเป:นตั}วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัDงหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนีDแล้วทัDงหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทัDงหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัDงสิDน หากพาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปFจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้า
เปลี�ยนไป ดังนัDน ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป:นสิ�งที�อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัDงสิDน 

� กรณี “หญิงตัDงครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนีDอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทัDงสิDน 
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� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนmาเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัDงสิDน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษัทฯที�ได้ระบุในรายการทัวร์ทั<งหมด 

ในการยื�นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 
และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึ<นอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื�นเอกสารตลอดเวลา*** 
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