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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

1 2 กรุงโรม-สนามกฬีาโคลอสเซี่ยม-โรมนัฟอรัม-นครรัฐอิสระวาติกัน-พพิธิภัณฑว์าตกิัน- 
                โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์น ้าพุเทรวี-บันไดสเปน 

01.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 
เที่ยวบินที่ EK385 (01.05-05.00) / EK97 (08.55-12.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 17.35 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
 หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านชมกรุงโรม เมืองที่มีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 2,500 ปี 

เป็นศูนยร์วมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ
มากมาย น าท่านเก็บภาพความยิ่งใหญ่บรเิวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ี่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุ
ผูช้มไดถ้ึง 50,000 คน 

 
 
 



KER150811-EK Classic Italy Rome Florence Pisa Venice Milan 8D5N 

 
น าท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปี
ที่ผ่านมา 

 
น าท่านสู ่นครรัฐอิสระวาติกัน (Vatican City ) ซึ่งเป็นรฐัอิสระ และศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกาย
โรมนัคาทอลิก แวะถ่ายรูป พิพิธภัณฑว์าติกัน (Vatican Museum) ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะ
ที่หาชมไดย้าก  
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น าท่านชมความอลงัการของ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Basilica) ไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่า
หรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกัเฟียตา้ ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบรน์ินี 
และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก ซึ่งปัจจบุนัลว้นแต่เป็นสิ่งที่ส  าคญัล า้ค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 

 
  

น าท่านถ่ายภาพกับน ้าพุเทรวี (Trevi Fountain) งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ที่มาของบท
เพลง “ทรีคอยน ์อิน เดอะ ฟาวนเ์ทน” ที่เชื่อกนัว่า หากท่านโยนเหรียญลงในน า้พแุลว้ท่านจะไดก้ลบัมา
เยือนกรุงโรมอีกครัง้ 
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จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่าน บันไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตติ ย่านชอ้ปป้ิงขึน้ชื่อของ
อิตาลี เป็นบนัไดที่กวา้งและยาวที่สดุในทวีปยุโรป มีขัน้บนัไดทัง้หมด 138 ขัน้ ที่ลอ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามแลว้ จตัรุสัแห่งนีย้งัต่อตรงกบัถนน Via Condotti ที่เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์
เนมมากมาย ทัง้ Dior,Prada, Gucci,Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, 
Bulgari เป็นตน้ เรียกไดว้่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Holiday Inn Rome - Aurelia หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 3 เซียน่า-มหาวหิารเมอืงเซียน่า-จัตุรัสเดลคัมโป- The Mall Outlet   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า(Siena) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อนัดบั 2 ในแควน้ทสัคานี เมืองเซีย
น่ายงัไดร้บัประกาศเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากความเก่าแก่และความสวยงามและการอนรุกัษไ์ว ้
อย่างดี  
แวะถ่ายรูป มหาวิหารเมืองเซียน่า(Duomo di Siena) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1200 ดว้ยสไตลก์อธิค
และเรเนซองส ์ที่ประดบัประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการและสวยงามมากและเป็นโบสถ ์1 ใน 5 โบสถ์
ที่สวยที่สดุในประเทศอิตาลี ชมเมืองเก่าเซียน่า(Siena Old Town) ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี ค.ศ. 1995 ชมความเป็นเมืองเก่าสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนส
ซองส ์เต็มไปดว้ยอาคารต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ ์และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตรแ์ละ

รา้นคา้มากมาย น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ปาลาซโซ พับบลิโค(Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงั
ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1297 เพื่อใชเ้ป็นที่ท างานของรฐับาลเมืองเซียน่า โดยดา้นขา้งมี หอระฆังมานเจีย 
หรือ ทอรเ์ร เดล มานเกีย(Torre del Mangia) หอระฆงัที่เก่าแก่ที่ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1338 ซึ่งสมยั
นัน้ถือว่าเป็นสิ่งก่อสรา้งสงูที่สดุในอิตาลี 
น าท่านชมจตัุรัสเดลคัมโป(Piazza del Campo) จตัรุสัใจกลางเมืองที่มีประวติัศาสตรข์องเมืองเซียน่า 
ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหนึ่งในจัตุรสัที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส  าคัญๆ 
จ านวนมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ The Mall Outlet (Shopping top brands) เป็นแหล่งรวมชอ้ปป้ิงที่ท่านสามารถไปเลือกซือ้

สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก อาธิ Armani, Burberry, Dior, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Hogan, 
Tod's, Valentino 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Ambasciatori หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 เมืองปิซ่า-หอเอนเมอืงปิซ่า-จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่ เมืองปิซ่า (Pisa)  อยู่ในแควน้ทสัคานี เป็นเมืองที่เป็นที่รูจ้กัอย่างดีเก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า 
ซากโบราณวตัถุของเมืองที่ยงั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมืองที่เคยมีความส าคัญ
อย่างมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11 
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น าท่าน ถ่ายภาพกบั หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดารสงู 54 
เมตร มี 8 ชัน้ แต่ละขัน้มีเสาหินอ่อนที่สลกัลวดลายวิจิตร ไดล้งมือสรา้งเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี 
ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ใชเ้วลาสรา้งนานที่สดุในโลก ความน่าอศัจรรยอี์ก
อย่างคือ เมื่อเริ่มสรา้งได้ 4-5 ชัน้ หอนีเ้ริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลบัพังทลายลงมา เพราะแรงที่จุดศูนย ์ถ่วง
เมื่อลากด่ิงลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ยังทรงตัวอยู่ได้ เมื่อสรา้งเสร็จยอดของหอเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี ้ช่วยให ้กาลิเลโอ นกัวิทยาศาสตร ์ชาวอิตาเลียน ผูม้ีชื่อเสียง
ของโลกไดท้ดลองเรื่องอัตราเร็วของเทหว์ัตถุที่ตกลงมาจากที่สงู ที่ขึน้ชื่อในดา้นความสมัพันธ์ของการ
สรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารที่สมดลุกนัโดยบงัเอิญไดช้ื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกสมยั
กลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของประเทศอิตาลี   
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จตัรุสักมัโป เดย ์มีราโกลี 
(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 
กบั หอพิธีเจิมนํ้ามนต ์(Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศอิตาลี   
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กบั มหาวิหารดโูอโม (Duomo) อนัยิ่งใหญ่งดงาม 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Galilei หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 เมืองเวนิส-จัตุรัสซานมารโ์คมหาวหิารซานมารโ์ค-สะพานทอดถอนใจ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice)  หนึ่งในเมืองที่สวยที่สดุในอิตาลี เป็นเมืองที่รูจ้กักนัใน
ดา้นของความเจรญิรุง่เรืองทางประวติัศาสตร ์และศิลปะที่ไดร้บัหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียต
รกิ (Queen of the Adriatic) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อโดยสารเรือสู่ เกาะเวนิส(Venice Island) 
เมืองในฝันของนกัท่องเที่ยวหลายๆคน ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโ์ค(Piazza San Marco)  
จุดศนูยก์ลางของเกาะเวนิส ที่รายลอ้มดว้ยสถานที่ส  าคญัหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมารโ์ค(St. 

Mark's Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น  พระราชวังดอจส์ (Doge’ s 

Palace) ภายในของพระราชวงัซึ่งประกอบดว้ยหอ้งที่ประทบั เรือนรบัรอง หอ้งทรงงาน หอ้งดนตรี หอ้ง
ลีลาศ และหอ้งพิจารณาคดีซึ่งจะมี สะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ที่เชื่อมต่อกบัคุก ถ่ายรูป
กับ ลีโอเน่(Lione) รูปป้ันสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพรอ้มถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองเวนิส 
อิสระใหท้่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนีพ้รอ้มทัง้ชอ้ปป้ิงสินคา้ที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่น
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เครื่องแกว้มรูาโน่ ซึ่งที่นี่เป็นศนูยก์ลางการผลิตมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 10 พรอ้มทัง้ใหท้่านไดร้่วมชมสาธิต
การเป่าแกว้ที่มีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเองอีกดว้ย ***อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลกัษณ์ของเมือง 
และมีชือ่เสยีงโด่งดงัไปทั่วโลกชมความงามสดุแสนโรแมนตกิของเกาะเวนสิ (มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ)*** 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Cavalletto & Doge Orseolo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 เมืองเวโรน่า-บ้านของจูเลียต-เมืองมิลาน-แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัมายงัฝ่ังเวนีส น าท่านเดินทางสู ่เมืองเวโรน่า(Verona) อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของ  อิตาล ีเป็นเมืองที่ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบัสองในแควน้ เวเนโต รองจาก
เมืองเวนิส เมืองเวโรนาไดร้บัสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิ่งก่อสรา้งจากสมยั 
โรมนัไวอ้ย่างสมบรูณ ์เป็นเมืองที่มากไปดว้ยกลิ่นอายแห่ง ศิลปะและวฒันธรรม เป็นเมืองขนาด

กระทดัรดั อบอุ่น ลอ้มรอบดว้ยสายน า้ ในปี ค.ศ. 2000 องคก์าร การศกึษา วิทยาศาสตร ์และวฒัน 
ธรรมแห่ง สหประชาชาติก็ประกาศใหเ้วโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม  
น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก Verona Arena โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมที่
โรมแต่ขนาดเล็กกว่า 
นอกจากนี ้เวโรนาเป็นเมืองแห่งความรกั ที่มีเรื่องราวความรกัระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกลูผูย้ิ่งใหญ่ 
มองตากิว(โรมีโอ) และ คาปเูล็ต (จเูลียต) ยิ่งเมื่อ วิลเลี่ยม เชคสเปียร ์เอาเรื่องราวของโรมิโอกบัจเูลียต 
มาเขียนเป็นบทละครเวที ชื่อเสียงของ โรมีโอ จเูลียต และ เวโรนา ก็โด่งดงัมากขึน้และดงึดดูให้
นกัท่องเที่ยว น าท่านเขา้ชม บ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) ชม ระเบียงหนิอ่อนเล็กๆ  
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ที่สมมุติเป็นฉากที่จเูลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝา้ขอความรกัอยู่ดา้นล่าง ซึ่งหนา้บา้นจเูลียต 
ปัจจบุนัคือรา้น Armani ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเรื่องความรกัก็ใหไ้ปจบัที่หนา้อกของรูปป้ันจเูลียต 
นอกจากนีภ้ายในบรเิวณก าแพงบา้นจเูลียตยงัมีการเขียนแสดงความรกักันมากมายจนแทบไม่เห็นสี
ก าแพงเดิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกบั
ปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 
เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นตน้ ที่ แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตัง้รา้น Prada รา้นแรก
ของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 
และไม่ควรพลาดกบัย่าน Via Montenapoleone  แหลง่รวมแบรนดด์งัของอิตาลี อิสระใหท้่านได ้
สนกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัตามอธัยาศยั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Double Tree By Hilton, Milan หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 7 โรงละครลาสกาลา่-อนุสรณแ์หง่ลีโอนารโ์ด ดาวินซี-มหาวิหารดูโอโม-สนามบนิเมืองมิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 
230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชวช์ื่อดงัมากมาย และที่ดา้นหนา้โรงละครสกาล่าบริเวณจตัรุสั พิอาซซ่า เดล
ล่า สกาล่า จะไดเ้ห็นรูปป้ัน อนุสรณแ์ห่งลีโอนารโ์ด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดย
สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ด่ลีโอนารโ์ด ดาวินซ ีนกัประดิษฐ์และนกัวิทยาศาตรค์นส าคญัของโลก 

น าท่านสูจุ่ดศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ิทธิ์ของเมือง ชม มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ
ลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ่ม
สรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท า
จากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สงูที่สดุมีรูปป้ัน
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลบักรุงเทพฯ โดย เอมิเรตสแ์อร์ไลน์(EK) เที่ยวบินที่ EK92 (21.35-

06.50) / EK372 (09.30-18.40(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 5 นาที (รวม
เวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ง 

7 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร-์ศกุร ์ 14 - 21 มีนาคม 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

จนัทร์-อาทิตย ์ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 66 85,999.- 85,999.- 20,000.- 

อาทิตย-์เสาร ์ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

จนัทร-์เสาร ์ 1 – 8 มิถุนายน 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนส์ูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้ าระเงินแลว้ ทาง

บรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน

เนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณท์างธรรมชาติ เหตุการณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะ
ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อนัเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล่์วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน 
หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 
4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวข้องกับ
โปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 
เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็น
ผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี 

ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนัก่อน

การเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง
ต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะ
และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้าก
ทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง 

ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เลื่อนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อน
จองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุด
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะ
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ใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า
ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลูกคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่ง
วิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกัน
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่ระบบของ
สายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 

7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้ส  ารองโรงแ รมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมี
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 



KER150811-EK Classic Italy Rome Florence Pisa Venice Milan 8D5N 

 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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