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วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ 

แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR833 (20.30-23.20) / 

QR115 (02.10-07.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 45 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

วันที่ 2  โรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร-์โคลอสเซี่ยม-น้ าพุเทรวี่-บันไดสเปน 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 

ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม(Rome) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี(Italy) ซึ่งมี
อดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตั้งอยู่บน
เนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น
อาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก
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และในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนานนับศตวรรษจนกลายมาเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน กรุงโรมได้รับ
ฉายาว่าเป็น เมืองอมตะนคร หรือนครที่ไม่มีวันตาย เป็น
ศูนย์กลางแห่งอารยธรรม ศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์กลางการปกครองและอ านาจของอาณาจักรโรมัน 
กรุงโรมนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงทางด้านแฟชั่นของ
โลก และ เต็มไปด้วยร้ านแบรนเนมชื่อดังมากมาย 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ เป็นที่ตั้ง
ของนครรัฐวาติกัน  ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระ

สันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก น า
ท่านเดินทางสู่นครวาติกัน(Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุด
ในโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระ
สันตะปาปาเป็นองค์ประมุข ชมมหาวิหารเซนตป์ีเตอร์(St. 
Peter Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 
บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกับความ
สวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า 
เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และ
รูปปั้นนักบุญ 96 องค์  และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอ
บิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์จะพบกับ
รูปสลักหินอ่อน พิเอต้า พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซู
อยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไม
เคิล แองเจโล่ ชมแท่นบูชาส าหรับพระสันตะปาปาท าพิธี
มิสซา ตั้งอยู่เหนือที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร์ และอีกหนึ่ง
ความงดงามของสถานที่แห่งนี้คือโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 42 เมตร ผสมผสานกับความงดงามของภาพวาดเฟ
รสโก้ภายใต้โดมขนาดใหญ่นี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
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น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
โคลอสเซี่ยม(Colosseum) ให้ท่านเก็บภาพด้านนอก
สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มี
อายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่ส าหรับให้ความ
บันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่าง นักสู้ที่เรา
เรียกว่า กลาดิเอเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ระหว่าง
นักโทษกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผู้
ชนะจะได้รับเงินรางวัลและชื่อเสียงมากมาย ส่วนผู้แพ้จะ
ถูกตัดสินว่าให้มีชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหัวแม่มือ
ของผู้ชมหรือกษัตริย์ จากนั้นน าชมความงามของน้ าพุ
เทรวี่(Travi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้ง
โดดเด่นอยู่กลางน้ าพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชม
สถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่า
ซ้ายลงไปในน้ าพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุง
โรมอีกครั้ง จากนี้ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณบันไดสเปน
(Spanish Steps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด
ในทวีปยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น และยังตั้งอยู่ด้านหน้าถนนคอนดอตติ(Via Condotti) ที่นี่เต็มไปด้วยห้างหรูๆ 
ขายสินค้าเครื่องประดับมียี่ห้อดังๆ (Brand Name street) อาทิ กุชชี่, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, มิซโซนี, 
เวอร์ซาเช ่อิสระให้เลือกชม เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของฝาก ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พักที่ Hotel Holiday Inn Rome Aurelia ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3  โรม-เซียน่า-จัตุรัสเดลคัมโป-มหาวิหารเซียน่า-ปาลาซโซ พับบลิโค-หอระฆังมานเจีย 
  The Mall Outlet-ฟลอเรนซ์-วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 
  รูปปั้นเดวิด-สะพานเวคคิโอ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า(Siena) หรือเมืองซีเอนา 
เมืองใหญ่อันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี เมืองเซียน่ายังได้รับ
ประกาศเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากความเก่าแก่และ
ความสวยงามและการอนุรักษ์ไว้อย่างดี น าท่านชมจัตุรัส
เดลคัมโป(Piazza del Campo) จัตุรัสใจกลางเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่า ได้รับการยอมรับว่าเป็น
หนึ่งในจัตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่ส าคัญๆ จ านวนมาก น าท่านชมมหาวิหาร
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เมืองเซียน่า(Duomo di Siena) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ที่ประดับประดา
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและสวยงามมากและเป็น
โบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี ชมเมือง
เก่าเซียน่า(Siena Old Town) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1995 ชม
ความเป็นเมืองเก่าสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอ
เนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ 
และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์และร้านค้ามากมาย  น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปาลาซโซ พับบลิโค
(Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1297 เพื่อใช้เป็นที่ท างานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดย
ด้านข้างมหีอระฆงัมานเจยี หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย(Torre del Mangia) หอระฆังที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1338 ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดในอิตาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
น าท่านสู่ The Mall Outlet (shopping top brands) 
เป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งที่ท่านสามารถไปเลือกซื้อสินค้าแบ
รนด์เนมราคาถูก อาธิ Armani, Burberry, Dior, 
Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Hogan, Tod's, 
Valentino เป็นต้น น าท่านสูเ่มืองฟลอเรนซ์(Florence) 
เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นก าเนิดของศิลปะแบบ
เรอ เนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้ านสถาปัตยกรรม 

วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ดินแดนที่มีเสน่ห์
อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
ใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด น าท่านชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์
(Old Town) เขตเมืองเก่าที่ได้รับการคัดเลือกจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ชม
ความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจ าเมืองวิหารซานตามา
เรียเดลฟโิอเร(่Santa Maria del Fiore) วิหารของเมือง

ฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อน
หลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพูสีเขียวและสีขาว 
ซึ่งน ามาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่ง
ที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือโดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่า
จะอยู่มุมไหนของเมืองใกล้กันเป็นจัตุรัสเดลลาซิญญอ
เรีย(Piazza dell Signoria) ที่มีความสวยงามและมี
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เอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปปั้นเดวิด(David) ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิลแองเจโล่ ถัด
มาริมฝ่ังแม่น้ าอาร์โน จะพบกับสะพานเก่าแก่สะพานเวคคิโอ(Ponte Vecchio) ที่มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขาย
ทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พักที่ Hotel Datini Florence ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่4  ฟลอเรนซ-์ปซิา่-หอเอนปซิา่-เวนสิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า(Pisa) น าชมหอเอนเมืองปิ
ซ่า(Tower of Pisa) สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้
เป็นหอระฆังใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่น
ของหอเอนแห่งนี้คือมีความเอียง 3.97 องศาเมื่อดูแล้ว
เหมือนจะล้ม ส่วนสาเหตุที่เอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะ
การสร้างอยู่บนพื้นทราย ในปี ค.ศ. 1987 องค์การ
ยูเนสโกประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และ
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝั่ง
แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้าง
ขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเด
รียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการ
คมนาคมมากที่สุด มีอาคารร้านอาหาร บ้านเมืองแบบ
ดั้งเดิมตั้งริมคลองเวนิสได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสายน้ า
และเมืองแห่งสะพาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พกัที ่Hotel Antony Venice Mestre ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 

วันที่ 5  เวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มหาวิหารซานมาร์โค 
  พระราชวังดอจส-์สะพานทอดถอนใจ-ลีโอเน่-เวโรน่า-บา้นโรมิโอ จูเลียต-มิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อ
โดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองในฝันของ
นักท่องเที่ยวหลายๆคน ชมความสวยงามของจัตุรัสซาน
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มาร์โค(Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเว
นิส ที่รายล้อมด้วยสถานที่ส าคัญหลายแห่ง อาทิ มหา
วิหารซานมาร์โค(St. Mark's Basilica) เดิมที่เป็น
โ บ ส ถ์ ส่ ว น ตั ว ข อ ง ผู้ ค ร อ ง เ มื อ ง ใ น ส มั ย นั้ น 
พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace) ภายในของ
พระราชวังซึ่งประกอบด้วยห้องที่ประทับ เรือนรับรอง 
ห้องทรงงาน ห้องดนตรี ห้องลีลาศ และห้องพิจารณา
คดีซึ่งจะมีสะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ที่
เชื่อมต่อกับคุก ถ่ายรูปกับลีโอเน่(Lione) รูปปั้นสิงโต
ตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์
ประจ าเมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติ
กของเกาะแห่งนี้พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียง
มากมายอย่าง เช่นเครื่ องแก้วมูราโน่  ซึ่ งที่นี่ เป็น
ศูนย์กลางการผลิตมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 พร้อมทั้งให้
ท่านได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วที่มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเองอีกด้วย ***อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกชมความงาม
สุดแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant 
น าท่านเดินทางกลับมายังฝั่งเวนีส เดินทางสู่ เมืองเวโรน่า(Verona) เป็นเมืองที่ใหญ่และส าคัญเป็นอันดับสองใน
แคว้นเวเนโต รองจากเวนิส เวโรน่าได้รับสมญานามว่า 
"Little Roman" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัย
โรมันไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองที่รุ่งเรืองทั้งการ
อุตสาหกรรมการพาณิชย์และเกษตรกรรมมีการจัดงาน
เกี่ยวกับเกษตรกรรมและเครื่องมือในการเกษตรเป็น
ประจ าทุกปี เป็นที่ผลิตไวน์มีหินอ่อนที่สวยงามเป็นเมือง
มหาวิทยาลัยมีที่ท่องเที่ยวโบราณสถานมากมายเป็น
เมืองเก่าที่เล็กๆ และที่ท าให้เมืองเวโรน่าเป็นที่รู้จักกัน
โดยท่ัวไปน้ัน เป็นเพราะเหตุการณ์ต่างๆ ในบทละครเรื่อง
โรมิโอกับจูเลียตของเช็กเสปียร์ล้วนเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งของอิตาลีที่ชื่อว่าเวโรน่า  น าท่านชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ 
ที่สมุมติเป็นฉากที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง ซึ่ งหน้าบ้านจูเลียต ปัจจุบันคือ
ร้าน Armani ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของรูปปั้นจูเลียต นอกจากนี้ภายใน
บริเวณก าแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิ
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หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทัวร์ 
(อัตราค่าบริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วันเดินทาง) 
2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

ลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับปารีสและนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant 
พักที่ Hotel Holiday Inn Milan Assago ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 6  มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล-สนามบินมิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหาร
นี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความ
ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1386 
แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคา
ยอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมี
รูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูง
ที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็น
สง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นต้น ที่แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตั้งร้าน Prada ร้านแรกของโลก ท่าน
สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ 

16.15 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR128 (16.15-
23.05) / QR836 (02.20-13.10(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 55 นาที (รวมเวลาแวะ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

วันที่ 7  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

อังคาร-จันทร์ 
(วันหยุดสงกรานต์) 

12 - 18 เม.ย. 65 75,999.- 75,999.- 9,900.- 

อังคาร-จันทร์ 
(วันหยุดแรงงาน) 

26 เม.ย. - 02 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 9,900.- 

อังคาร-จันทร์ 
(วันหยุดวิสาขบูชา) 

10 - 16 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 9,900.- 

อังคาร-จันทร์ 24 - 30 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

อังคาร-จันทร์ 
(วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี) 

31 พ.ค. - 06 มิ.ย. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

อังคาร-จันทร์ 21 - 27 มิ.ย. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า (น้ าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ค่าประกันโควิดรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
9. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการ 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. คา่ทิปไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน้ าใจจากทา่น  
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น 
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4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
ส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 30,000 บาท  
2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่มี Refund จากทางสายการบิน 

เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 

ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บริษัทฯก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามัดจ าโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ) 

5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า 

ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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