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06.00 น. พร้อมกันท่ี 

 โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (บริการอาหาร

บนเคร่ือง) 

 

13.00 น. เดินทางถึง   เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

15.45 น. ออกเดินทางสู่ 

20.30 น. เดินทางถึง  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย (**เวลาท้องถ่ินของประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมี

เทศกาล) 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติมิลาน 
                (-/-/-) 



BT-EUR133_EK OCT 2023 

 

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟชั่น น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า 

หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายใน 

วิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงท่ีใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณ

ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนท่ีวิจิตรเป็นอย่างย่ิง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้ งมอลล์ท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรปท่ี 

 ท่ีอัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชั้นน าระดับโลก ท่ีบางแบรนด์นั้นก็ยังถือ ก าเนิด ณ เมือง

แห่งนี้ อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมท่ีคุ้น

หู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 

 

วันที่สอง มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • ช้อปปิ้ งที่มิลาน • เวโรนา่ • JULIET’S HOUSE • เมสเตร ้ 
                  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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จากนั้น เดินทางสู่   เมืองเวโรน่ายังได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.2000 อีกท้ังวิลเลียม 

เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ย่ิงใหญ่

ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า 

แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1595 เร่ืองโรมิโอกับจูเลียต 

 

 

น าท่านถ่ายรูปด้านนอก 

 ท่ีมีอัฒจรรย์สมัย

โ ร มั นขน าด ใหญ่  เ ค ยถู ก ใ ช้ เ ป็ น

สนามแข่งขันรถม้าและเวทีต่อสู้ของ

นั ก รบกลา ดิ เอ เตอ ร์  (Gladiators) 

ต่อมาเม่ือถึงยุคฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม 

(Renaissance) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 

อัฒจรรย์โบราณก็ถูกปรับปรุงให้เป็น

สถานท่ีส าหรับชมการแสดงโอเปรา 
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น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ 

 ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกท่ีจู

เลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้าน

ยังมีรูปปั้ นส าริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต (รวมบัส ส่งท่ี 

Arena ประหยัดระยะทางไปกว่า 1 กม.)  

จากนั้ นน าท่ าน เ ดินทางสู่

  ฝ่ัง

แผ่นดินใหญ่ของเวนิส ประตูสู่ราชินีแห่งแอนเดรียติก 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมี

เทศกาล) 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของ

ชาวเวนิส สู่  ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร 

โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อย

ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลาง

ของเกาะเวนิส น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส 

  

วันที่สาม ท่าเรอืตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรสัเซ็นท์ มารค์ • เมืองโบโลญญ่า • จัตุรสัแมกจิโอเร ่• เมือง
ฟลอเรน้ซ์                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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น าท่านถ่ายรูปบริเวณ

 ท่ีจักรพรรดินโปเลียน

ยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกท่ีสวยท่ีสุดของ

ยุโรป และยังเป็นท่ีต้ังของ 

 มหาวิหาร

ประจ าเขตอัครบิดรเวนิส สร้างข้ึนในแบบ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได้ยากใน

ปัจจุบัน เนื่องจากถูกท าลายไปเกือบหมด

สิ้นในคร้ังท่ีออกโตมันเข้ายึด ซึ่งภายใน

โบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเร่ืองราวในคร้ังนั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชท่ีส าคัญ

ในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษท่ี 5 ส าหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ

(Doge’s Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคท่ีคร้ังหนึ่งเคยเป็นท่ีประทับของยุคแห่งเวนิสคร้ังท่ี

เมืองนี้ยังเป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการ

ในปี 1923 และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark’s Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิง

การสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นท่ีต้ังของ สะพาน

ถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งท่ีเชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรือนจ า 

 

**หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่านั่งเรอืกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรอืกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวรเ์พื่อ

ประสานงานให้ได้ ทั้งนี้ไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เนื่องจากอาจมมีิจฉาชพีแอบแฝงตัวมา 
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จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่  ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ VENICE MESTRE เพื่ อเดินทางสู่ เมือง  

 น าท่านชม 

ท่ีถือเป็นใจกลางเมืองประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างส าคัญมากมาย อาทิ มหาวิหาร

ซาน เปโตรนิโอ มหาวิหารโกธิคขนาดใหญ่ โบสถ์ ซานตามาเรีย เดล วีต้า โบสถ์คาทอลิกท่ีแทรก

ตัวอย่างกลมกลืนกับตัวเมือง รวมไปถือ หอคอยคู่ ท่ีเป็นด่ังสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ โดยสร้าง

ข้ึนมาต้ังแต่ราวศตวรรษท่ี 10 เพื่อแสดงความมีอ านาจของ 2 ตระกูลใหญ่ท่ีปกครองเมืองใน

ขณะนั้น 

 

จากนั้นเดินทางสู่  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมี

เทศกาล) 

 

จากนั้นเดินทางสู่   น าท่าน เข้าชม 

ศาสนสถานท่ีส าคัญท่ีสุดของเมือง ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้จะ

ประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ่งท่ีนี่มีหอระฆังท่ีโด่งดังระดับโลก นั้นคือ หอระฆัง

เอน แห่งเมืองปิซ่า (รวมคา่รถบัสไปยังจัตุรัส) 

วันที่สี ่ ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • ฟลอเร้นซ์ • มหาวิหารซานตา มาเรยี เดล ฟิ
โอเร • จัตุรสัเดลลาซิญญอเรยี • จัตุรสัมิเกลลันเจลโล่ • The mall outlet      (เช้า/กลางวัน/-) 
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น าท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี้พร้อมเก็บรูปเป็นท่ีระลึกกับ 

หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น  โดยเอกลักษณ์และสาเหตุท่ีท าให้หอระฆังแห่งนี้

ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการท่ีตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 

องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้างข้ึนไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการ

ทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับต้ังอยู่ใกล้แม่น้าอาร์โน ท าให้

ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ จนท าให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระท่ังปี 1272 

สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้

เพดานไม่เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม 

ก่อนชั้นท่ี 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้นเม่ือปี 1372 นับเป็น

เวลาร่วม 199 ปี นับจากวันท่ีเร่ิมสร้าง โดยตัวอาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 
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เดินทางสู่   เมืองท่ีคร้ังหนึ่ง

เคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ เป็นเมืองซึ่งเป็นท่ีถือ

ก าเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี 

และอีกมากมาย 

 

น าท่านถ่ายรูปมุมสูงของเมืองท่ี 

 ซึ่งถือว่าเป็น 1 

ในมุมท่ีดีท่ีสุดท่ีจะได้เห็นทัศนียภาพแบบพา

โนราม่า บนนี้ท่านจะสามารถเห็นกลุ่มอาคาร

ส าคัญๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารฟลอ

เรนซ์ สะพานเวคคิโอ พระราชวังปิติ และยังเป็น

ท่ีต้ังของรูปปั้ นเดวิดจ าลองอีกด้วย  

น าท่านชมชมความย่ิงใหญ่ และอลังการของ 

 วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม น าชม

 ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้ น อาทิ เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน 

(Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), 

รูปปั้ นเดวิด ผลงานท่ีมีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่เป็นต้น  
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จากนั้น พาท่านช้อปปิ้ งท่ี  เอ้าท์เลทหรูท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น 

Gucci Versace Prada Armani Bottega Veneta Dolce&Gabbana Tory Burch Burberry และ

อีกมากมาย 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมี

เทศกาล) 

 

น าท่านเดินทางสู่   อีกหนึ่งเมือง

ท่องเท่ียวท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อ

ชม  ท่ีนับว่าเป็นจตุรัสท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งใน

อิ ต า ลี  ใ ห้

เวลาท่านชม

และเดินเล่น

ถ่ า ย รู ป

บริเวณรอบ

นอกของ 

วันที่ห้า เมืองเซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป • ปาลาซโซ พับบลิโค • หอระฆังมานเจีย • มหารวิหารเซียนา
เมืองนาโปลี                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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 เป็น

พระราชวังเก่าท่ีสร้างข้ึนด้วยศิลปะแบบโร

มาเนสก์  ต้ังแต่ปีค.ศ.1297  และ 

 อี ก หนึ๋ ง

สัญลักษณ์ของเซียนาจากนั้นน าท่านชม

ความงดงามบริเวณภายนอกของ  

 ท่ีถูกสร้าง

ข้ึนในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่   อีกหนึ่งเมืองดัง ท่ีเคยเป็น

ถึงนครรัฐ ถือเป็นเมืองท่ีย่ิงใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี มีความส าคัญในแง่มุมท้ัง 

ประวัติศาสตร์ การเมือง และเศษฐกิจ 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมี

เทศกาล) 

 

จากนั้น น าท่านสู่   อีกหนึ่ ง เ มือง

ประวัติศาสตร์ท่ีคร้ังหนึ่งเคยถูกฝังไว้ใต้ลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซุเวียส เม่ือวันท่ี 24 

สิงหาคม ค.ศ.79 และถูกค้นพบอีกคร้ังใรปี ค.ศ.1534 และได้มีนักประวัติศาสตร์ศึกษาค้นคว้า

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน น าท่านชม  ซากมหานครปอมเปอีท่ีเกิดจาก

เหตุการณ์ภูเขาไฟวิสุเวียส (Mount Vesuvius) ระเบิด ถล่มเมืองปอมเปอีจนจมอยู่ใต้เถ้าถ่าน คร่า

วันที่หก เมืองปอมเปอี • พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณปอมเปอี • โซเรนโต้ • โบสถ์ซอเรนโต • โรม  
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ชีวิตผู้คนกว่า 15,000 ราย และฝังกลบอยู่ใต้ดินนานกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกลายเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคัญของประเทศอิตาลีท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือน 

 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่   เมืองเล็กๆ ทาง

ตอนใต้ของอิตาลีเลียบชายหาดทะเลฝ่ังเมดิเตอร์เรเนียน อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยม พา

ท่านเดินชมความงามของเมือง แวะถ่ายรูป ท่ี  โบสถ์ใหญ่

ประจ าเมืองสร้างในศตวรรษท่ี 15 เพื่ออุทิศให้แด่นักบุญฟิลิป และนักบุญเจมส์ สิ่งท่ีน่าชมคือภาพ

ประดับผนังเฟรสโกชื่อ Madonna Assunta และรูปสลักนักบุญท้ังสองบนบานประตูท้ัง 2 บาน 
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น าท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีท่ี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.20 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันท่ีรุ่งเรืองถือ

เป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ 

กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นต้น 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมี

เทศกาล) 

 

จากนั้น  น าท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก   หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟรา

เวียนแอมฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก 

เป็นแหล่งบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโรมัน สร้างข้ึนในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อน

เปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาท่ีจะเป็นการประชัน

การต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็น

ต้น โดยบ้างก็กล่าว

กั น ว่ า ก า รต่ อ สู้ ใ น

โคลอสเซี่ยมท าให้

สัตว์บางชนิดแทบจะ

ศูนย์พันธ์ุเลยทีเดียว 

การสร้างอาคารแบบ

อัฒจันทร์กลม 3 ชั้น

ขนาดใหญ่แห่งนี้ยัง

ถือว่าเป็นการผลิต

ซี เ มน ต์แห่ งแรกๆ 

ของโลกอีกด้วย  

วันที่เจ็ด โคลอสเซียม • นครรฐัวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร ์• น้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน • สนามบินฟูมิ
ซิโน่              (เช้า/กลางวัน/- ) 
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น าท่านเข้าชม  ศาสนสถานของคริสต์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก และเป็นท่ีฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกท่ีถูกลงโทษประหารชีวิตด้วย

การตรึงไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เม่ือปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมท้ังทางกายและทาง

ใจของวาติกัน  

โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมท่ีสร้างในสมัยศตวรรษท่ี 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโล

สุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี่ 

 

ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) ซึ่ง

ท าจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี บริเวณด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญปี

เตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า 

สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบี

สิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันท่ีมีต่อ

ประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้า

ชม) 
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กลับสู่กรุงโรมน าท่านชมความงามของ  ท่ีมักกล่าวกันว่าเป็น

น้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งใน  โลก น าท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ  

 บันไดท่ีกว้างท่ีสุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิต้ี นอกจากนั้นยังมี

สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ทา่นได้เลือกสรรค์อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, 

Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้น

ต าหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ล้ิมลอง 

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่  **

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

05.45 น. ถึง   (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลาย

อริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

18.55 น. ถึง ด้วยความประทับใจ 

 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    
                 (-/-/-) 
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หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ

เหมาะสมทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอน

เฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

17 – 24 ตุลาคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +12,000 

ราคารวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าเข้าแต่ละสถานที่ตามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแล้ว 

**ทิปหวัหน้าทวัร ์ข้ึนอยูก่ับความพึงพอใจของท่าน ไม่บังคับ** 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีท่ีมีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

*** การนัตี 10 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทวัรค์นไทย*** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-มิลาน - โรม-

ดูไบ-กรุงเทพฯ) 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักส าหรบั 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมค่าไกด์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ  

✓ ค่ารถ โค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน คนขับรถ ไม่ต้องช าระเพิ่มหน้างาน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม

แรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุไว้นี้ อัตราค่าบริการนี้รวม 

**ทิปหวัหน้าทวัร ์ข้ึนอยูก่ับความพึงพอใจของท่าน ไม่บังคับ** 
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เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  
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• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 
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• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้า 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า  จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 
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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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