
KER060911-EK ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี9วัน 6คนื 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23801 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  



KER060911-EK ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี9วัน 6คนื 
 

 บนิเดนิทาง 01-09 ตลุาคม 65 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KER060911-EK ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี9วัน 6คนื 

 เดนิทาง 03-11 ธนัวาคม 65 / 27 ธนัวาคม 65-04 มกราคม 66 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1  กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู(ิ 
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย

การบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
21.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) เที่ยวบินที่ EK379 

(21.10-03.05(+1(( / EK71 (04.05-09.25( ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 15 นาที 
(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์( บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง 
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 2  ปารสี-พพิธิภณัฑล์ฟูว-์หอไอเฟล-ชองปเ์อลเิซ-่ประตูชยั-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์
 หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) 

09.25 น. เดินทางถึงสนามบนิปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง( หลังผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองแล้วกรุงปารีส(Paris( เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์
อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็น

หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
น าท่ าน เที่ ยวชมกรุ งปารีส (Paris(  ให้ ท่ าน ได้ ถ่ ายรู ปด้ านหน้ าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre 
Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับ
โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี  น าท่านสู่จัตุรัส
ทรอคาเดโร(Trocadero( มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower( เป็นฉากหลังสามารถมองเห็น
หอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ  
หรือจะเป็นมุมน้ าพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง น าท่านเดินทางผ่าน
ชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและ
เป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่
ส าคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความ
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ละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่
นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความ
โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม 
ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่ง
เป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบ
ใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็น
ห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่
ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมี
ขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ าหอม มีครบทุกยี่ห้อ น าท่านช้อปปิ้ง 
ห้างสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของ
อาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อัน
โดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 
1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ าถึงเสน่ห์
ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้
เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี 
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น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น้ าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจก
โดยรอบ ส าหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots( และไวนแ์ดง 
พกัที ่Hotel Mercure Paris หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

 3  ปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย-เบอซองซง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่ง
หนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจ
นับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors( และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera( ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินสู่เมืองเบอซองซง(Besançon( (ระยะทาง 414 กม.( อยู่ทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศส ซึ่งมี
อาณาเขตติดกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ชื่อด้านการผลิตนาฬิกา 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่Hotel ibis Styles Besancon หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 4  เบอซองซง-ชเตเคลิแบรก์-เมอรเ์รน-ขึน้กระเชา้สู่ยอดเขาชลิธอรน์ 
 Skyline View Platform 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) (ระยะทาง 296 กม.( น าท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา
ชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทั้งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 
ภาคยอดพยัคฆ์ราชนิ ี“On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวม
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บทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงท าให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่
จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่าง
สนุกสนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น 
อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้
ที่ Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรน าท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับสู่หมู่บ้านเมอร์เรน 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์( 
 

 5  เมอรเ์รน-ลเูซริน์-อนสุาวรยี์สงิโต-สะพานไมช้าเปล-ฟอกซท์าวน์-มลิาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลเูซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มาก
ที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์  กือเบอลิน เอ็ม
บาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 
แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ ารอยซ์(Reuss River) เป็น
สะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชา
เปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ า ที่จั่วแต่ละ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารไทย 
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น าท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน(์FOXTOWN OUTLET) (ระยะทาง 185 กม.( ที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่น 
เน้นขายสินค้าลดราคา ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ 

อาทิเช่น FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นต้น 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan( (ระยะทาง 60 กม.( เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม 
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมืองหนึ่ง 
เช่น เดียวกับปารีสและนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่iH Hotels Milano Gioia หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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 6  มลิาน-มหาวหิารดโูอโม-แกลลอเรยี วคิเตอรเ์อม็มานเูอล-ปซิา่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan( เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับปารีส
และนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง น าท่านชมมหาวิหารดโูอโม(Duomo di Milano( แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนี้สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ.  1386 
แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 
ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV, 
PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele( 
ที่ตั้งร้าน Prada ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่
เก่าแก่และสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า(Pisa( (ระยะทาง 282 กม.( น าชมหอเอนเมืองปิซ่า(Tower of Pisa( สร้าง

ขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้เป็นหอระฆังใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนี้
คือมีความเอียง 3.97 องศาเมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วนสาเหตุที่เอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะการ
สร้างอยู่บนพื้นทราย ในปี ค.ศ. 1987 องค์การยูเนสโกประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และ
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotels AC Pisa ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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 7  ปซิา่-โรม-นครวาตกินั-มหาวหิารเซนตป์เีตอร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม(Rome( (ระยะทาง 350 กม.( เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศอิตาลี(Italy( ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์
ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ 
โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่นอาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิ

โรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่
ใหญ่ที่สุดในโลกนานนับศตวรรษจนกลายมาเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน กรุงโรมได้รับฉายาว่าเป็น เมือง
อมตะนคร หรือนครที่ไม่มีวันตาย เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรม  ศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์กลางการปกครองและอ านาจของอาณาจักรโรมัน กรุงโรมนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวง



KER060911-EK ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี9วัน 6คนื 

ทางด้านแฟชั่นของโลก และเต็มไปด้วยร้านแบรนเนมชื่อดังมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ เป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่นครวาติกัน(Vatican( รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุง
โรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter Basilica( มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกับความสวยงามของ
ลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และ
รูปปั้นนักบุญ 96 องค์  และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเข้าไปภายใน
โบสถ์จะพบกับรูปสลักหินอ่อน พิเอต้า พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหิน
อ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิล แองเจโล่ ชมแท่นบูชาส าหรับพระสันตะปาปาท าพิธีมิสซา ตั้งอยู่เหนือที่
ฝังศพของนักบุญปีเตอร์ และอีกหนึ่งความงดงามของสถานที่แห่งนี้คือโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 42 

เมตร ผสมผสานกับความงดงามของภาพวาดเฟรสโก้ภายใต้โดมขนาดใหญ่นี้  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 

พักที่ Hotel Holiday Inn Rome ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 8  โรม-โคลอสเซี่ยม-น้ าพเุทรวี-่บนัไดสเปน-ช้อปปิง้-สนามบนิกรงุโรม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม(Colosseum( (ให้ท่านเก็บภาพ
ด้านนอก(สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็น
สถานที่ส าหรับให้ความบันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่าง นักสู้ที่เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ 
นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ระหว่างนักโทษกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงิน
รางวัลและชื่อเสียงมากมาย ส่วนผู้แพ้จะถูกตัดสินว่าให้มี ชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหัวแม่มือของ
ผู้ชมหรือกษัตริย์ จากนั้นน าชมความงามของน้ าพุเทรวี่(Travi Fountain( ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้า
เนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ าพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวา
โยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ าพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนี้ให้ท่านได้
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เดินเล่นบริเวณบันไดสเปน(Spanish Steps( ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมี
ทั้งหมด 138 ขั้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคอนดอตติ(Via Condotti( ที่นี่เต็มไปด้วยห้างหรูๆ ขายสินค้าเครื่องประดับ
มียี่ห้อดังๆ (Brand Name street( อาทิ กุชชี่, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, มิซโซนี, เวอร์ซาเช่ 
อิสระให้เลือกชม เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของฝาก ตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิกรงุโรม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ 

22.05 น.  ออกเดินทางจากกรุงโรม กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) เที่ยวบินที่ EK96 
(22.05-05.55(+1(( / EK372 (09.40-19.15( ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง 10 นาที 
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(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์( บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ง 

 

 9  กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู(ิ 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดี่ยว 
เสาร์-อาทิตย์ 01-09 ตุลาคม 65 99,999 99,999 28,900 
เสาร์-อาทิตย์ 
(วันพ่อแห่งชาติ( 03-11 ธันวาคม 65 109,999 109,999 28,900 

อังคาร-พุธ 
(ปีใหม่( 27 ธันวามคม 65-04 มกราคม 66 119,999 119,999 28,900 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร์  
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อ
ท่านจองทัวร์ และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่
บริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ต้ังแต่ แต่ 20 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต่ ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการ
เข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 
เตียงหากเป็นผู้ใหญ ่3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพัก
ขึ้นอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
 

อตัรานีร้วม 
1.  ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  
5.  ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000บาท

ไม่คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตาม
เง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  
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8.     ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม์( 
9.     ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 
10.     พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
11.     น้ าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน้ าหนักกระเป๋า (น้ าหนกั 30 กโิลกรมั(  
 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
5.  ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน 
7. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรอื ประมาณ 2,280 บาท( ตลอดการเดินทาง 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น  ส่วนที่เหลือ

ช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัต ิ

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน( ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผล
ของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 
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เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น 60 วัน( 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจ า 100% (40,000 และหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ/ค่ามัด
จ าโรงแรมเป็นต้น( 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจ า 50% (20,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน/ค่า
มัดจ าโรงแรมเป็นต้น( 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์ 
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%  
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัท
จะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นส าคัญ  

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน( เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิล
แชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นราย
กรณ ี 

6. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง 
รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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ตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่ง 
1.  ตัว๋เครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ

ท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund)ผู้เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสาย
การบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้น
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9.  น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน้ าหนักเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะต้องเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10.  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่กั 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน 

ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน(  
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ ่3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยูก่ับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพกั แบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คน
ละชั้น  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี( ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค( บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยว
อาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ าซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจ
มีลักษณะแตกต่างกันด้วย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต่ าเครื่องปรับอากาศจะมี 
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
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8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้ งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

 
การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้เก็บ หากผล
วีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี
ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
โดยสถานฑูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. ส าหรับท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านักอาศัยอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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