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วันที& 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัJน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอทิฮัด (EY) พบเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) เที4ยวบินที4 EY407 (21.05-

00.30(+1)) / EY85 (02.35-06.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14 ชั8วโมง 45 นาที (รวมเวลา
แวะเปลี8ยนเครื8องที8สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื8องดื8มบน
เครื8อง 

วันที& 2  โรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซี&ยม-นํ Jาพุเทรวี&-บันไดสเปน 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ8นช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ชั8วโมง) นําท่านเดินทางสู่กรุงโรม(Rome) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที4ใหญ่ที4สดุของ
ประเทศอิตาลี(Italy) ซึ4งมีอดีตอันยิ4งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์
ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตั Wงอยู่บนเนินเขาทั Wงเจ็ดริมฝั4งแม่นํ Wาไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ 
โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่นอาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิ
โรมนั โรมเคยเป็นเมืองที4มีบทบาทมากที4สดุของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตได้เป็นอาณาจกัรที4ใหญ่
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ที4สดุในโลกนานนบัศตวรรษจนกลายมาเป็นเมืองหลวงในปัจจุบนั กรุงโรมได้รับฉายาว่าเป็น เมืองอมตะ
นคร หรือนครที4ไม่มีวนัตาย เป็นศนูย์กลางแห่งอารย
ธรรม ศนูย์กลางแห่งศิลปวฒันธรรม ศนูย์กลางการ
ปกครองและอํานาจของอาณาจักรโรมัน กรุงโรม
นับได้ว่าเป็นหนึ4งในเมืองหลวงทางด้านแฟชั4นของ
โลก และเต็มไปด้วยร้านแบรนเนมชื4อดังมากมาย 
นอกจากนี Wยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ เป็น
ที4ตั Wงของนครรัฐวาติกนั ซึ4งเป็นดินแดนที4ประทบัของ
พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า แ ห่ ง ศ า ส น า ค ริ ส ต์ นิ ก า ย
โรมันคาทอลิก นําท่านเดินทางสู่นครวาติกัน
(Vatican) รัฐอิสระที4เล็กที4สุดในโลก ตั Wงอยู่ทางด้าน
ตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็น
องค์ประมขุ ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter 
Basilica) มหาวิหารศักดิ^สิทธ̂ิที4ใหญ่ที4สุดในยุโรป 
บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ4งกับ
ความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที4งดงามอย่าง
มาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ4งล้อมรอบ
ด้วยเสา _`a ต้น และรูปปั Wนนักบุญ bc องค์  และ
บริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 
_,ddd ปี เมื4อเข้าไปภายในโบสถ์จะพบกับรูปสลัก
หินอ่อน พิเอต้า พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่
บนตกั ผลงานแกะสลกัหินอ่อนที4มีชื4อเสียงมากของ
ไ ม เ คิ ล  แ อ ง เ จ โ ล่  ช ม แ ท่ น บู ช า สํา ห รั บ พระ
สนัตะปาปาทําพิธีมิสซา ตั Wงอยู่เหนือที4ฝังศพของนกับุญปีเตอร์ และอีกหนึ4งความงดงามของสถานที4แห่ง
นี Wคือโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง a_ เมตร ผสมผสานกับความงดงามของภาพวาดเฟรสโก้ภายใต้โดม
ขนาดใหญ่นี W 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
นําท่านสัมผัสความยิ4งใหญ่ f ใน g สิ4งมหัศจรรย์
ของโลกโคลอสเซี&ยม(Colosseum) ให้ท่านเก็บ
ภาพด้านนอกสนามกีฬายุคโบราณที4สามารถจุคน
ได้ถึง id,ddd คน มีอายุเก่าแก่ถึง _,ddd ปี เป็น
สถานที4สําหรับให้ความบนัเทิงในยุคนั Wน โดยจดัให้มี
การต่อสู้ ระหว่าง นักสู้ที4เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ 
นอกจากนี Wยงัมีการต่อสู้ระหว่างนกัโทษกบัสตัว์ป่าที4
ดุร้ายอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ4งผู้ชนะจะได้รับเงิน
รางวัลและชื4อเสียงมากมาย ส่วนผู้แพ้จะถูกตัดสิน
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ว่าให้มีชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหวัแม่มือของผู้ชมหรือกษัตริย ์จากนั Wนนําชมความงามของนํ Jาพุเทรวี&
(Travi Fountain) ซึ4งมีรูปปั Wนของเทพเจ้าเนปจูนตั Wง
โดดเด่นอยู่กลางนํ Wาพุแห่งนี W เชื4อกันว่าผู้ที4ได้มา
เยี4ยมชมสถานที4แห่งนี W แล้วหันหลังใช้มือขวาโยน
เหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในนํ Wาพุแห่งนี Wแล้วจะได้มี
โอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั Wง จากนี Wให้ท่านได้
เดินเล่นบริเวณบันไดสเปน(Spanish Steps) ซึ4ง
เป็นบนัไดที4กว้างที4สดุและยาวที4สดุในทวีปยุโรป ซึ4ง
มีทั Wงหมด fj` ขั Wน และยงัตั Wงอยู่ด้านหน้าถนนคอน
ดอตติ(Via Condotti) ที4นี4เต็มไปด้วยห้างหรูๆ ขาย
สินค้าเครื4 องประดับมียี4 ห้อดังๆ (Brand Name 
street) อาทิ กุชชี4, อาร์มาน,ี พราด้า, หลยุส์ วิคตอง
, มิซโซนี, เวอร์ซาเช่ อิสระให้เลือกชม เลือกซื Wอ
สินค้า ของที4ระลึก ของฝาก ตามอธัยาศยั 

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

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

นําท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า(Siena) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อนัดบั 2 ในแคว้นทสัคานี เมืองเซียนา่
ยงัได้รับประกาศเป็นเมืองมรดกโลก เนื4องจากความเก่าแก่และความสวยงามและการอนุรักษ์ไว้อย่างดี 
นําท่านชมจัตุรัสเดลคัมโป(Piazza del Campo) 
จตัุรัสใจกลางเมืองที4มีประวัติศาสตร์ของเมืองเซีย
น่า ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ4งในจตัุรัสที4สมบูรณ์
ที4สุดแห่งหนึ4งในยุโรป ซึ4 ง เ ป็นที4ตั Wงของสถานที4
สําคัญๆ จํานวนมาก นําท่านชมมหาวิหาร
เมืองเซียน่า(Duomo di Siena) ถูกสร้างขึ Wนในปี 
ค.ศ. 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ที4ประดบั
ประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการและสวยงามมาก
และเป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ที4สวยที4สุดในประเทศ
อิตาลี ชมเมืองเก่าเซียน่า(Siena Old Town) ที4ได้รับการขึ Wนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้ในปี ค.ศ. 1995 ชมความเป็นเมืองเก่าสมยัฟืWนฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคาร
ต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์และร้านค้ามากมาย นําท่าน
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ถ่ายรูปด้านนอกกบัปาลาซโซ พับบลิโค(Palazzo 
Pubblico) เป็นพระราชวงัที4สร้างขึ Wนในปี ค.ศ. 1297 
เพื4อใช้เป็นที4ทํางานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดย
ด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย หรือ ทอร์เร เดล 
มานเกีย(Torre del Mangia) หอระฆังที4เก่าแก่ที4
ถูกสร้างขึ Wนในปี ค.ศ. 1338 ซึ4งสมัยนั Wนถือว่าเป็น
สิ4งก่อสร้างสงูที4สดุในอิตาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลา งวั น  ณ  Chinese 
Restaurant 
นํ า ท่ า น สู่  The Mall Outlet (shopping top 
brands) เป็นแหล่งรวมช้อปปิ Wงที4ท่านสามารถไป
เลือกซื Wอสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก อาธิ Armani, 
Burberry, Dior, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, 
Hogan, Tod's, Valentino เป็นต้น นําท่านสู่เมือง
ฟลอเรนซ์(Florence) เมืองหลวงของแคว้นทัส
คานี ต้นกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์อดีต
ศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมอัน รุ่งโรจน์ดินแดนที4 มี เสน่ห์อันน่า
หลงใหลแห่งนี Wได้ชื4อว่าเป็นสถานที4ที4นักท่องเที4ยว
ใฝ่ฝันมาเยือนมากที4สดุ นําท่านชมเมืองเก่าฟลอ
เรนซ์(Old Town) เขตเมืองเก่าที4ได้รับการคดัเลือก
จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื4อ ปี ค.ศ.
1982 ชมความยิ4งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจําเมือง
วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่(Santa Maria del 
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซแ์หง่นี Wโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมที4ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการ
ก่อสร้าง ทั Wงสีชมพูสีเ ขียวและสีขาว ซึ4 งนํามา
ผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ4งที4
โดดเด่นไม่แพ้กนัคือโดมที4ท่านสามารถมองเห็นได้
ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองใกล้กันเป็นจัตุ รัส
เดลลาซิญญอเรีย(Piazza dell Signoria)  ที4 มี
ความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก 
เนื4องจากเป็นที4ตั WงของรูปปัJนเดวิด(David) ผลงาน
ที4มีชื4อเสียงของไมเคิลแองเจโล่ ถดัมาริมฝั4งแม่นํ Wาอาร์โน จะพบกบัสะพานเก่าแกส่ะพานเวคคิโอ(Ponte 
Vecchio) ที4มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอญัมณีอยู่ทั Wงสองข้างสะพาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
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พักที& Hotel Datini Florence ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที& 4  ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า(Pisa) นําชมหอเอน
เมืองปิซ่า(Tower of Pisa) สร้างขึ Wนด้วยหินอ่อนสี
ขาวเพื4อใช้เป็นหอระฆังใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 
177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนี Wคือมีความ
เอียง 3.97 องศาเมื4อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วน
สาเหตุที4เอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะการสร้างอยู่
บนพื Wนทราย ในปี ค.ศ. 1987 องค์การยูเนสโก
ประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และเป็น 
1 ใน 7 สิ4งมหศัจรรย์ของโลกอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
นําท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝั4ง
แผ่นดินใหญ่ เ มืองหลวงของแคว้นเวเนโต เว
นิสถูกสร้างขึ Wนจากการเชื4อมเกาะเล็กๆ จํานวนมาก
เข้าด้วยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ4งเป็นส่วน
หนึ4งของทะเลอาเดรียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และ
เป็นเมืองที4ใช้คลองในการคมนาคมมากที4สุด มี
อาคารร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั Wงเดิมตั Wงริม
คลองเวนิสได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสายนํ Wาและเมือง
แห่งสะพาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 
พักที& Hotel Antony Venice Mestre ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที& 5  เวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มหาวิหารซานมาร์โค 
  พระราชวังดอจส์-สะพานทอดถอนใจ-ลีโอเน่-เวโรน่า-บ้านโรมิโอ จูเลียต-มิลาน 
  มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) 
เพื4อโดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองใน
ฝันของนักท่องเที4ยวหลายๆคน ชมความสวยงาม
ของจัตุ รัสซานมาร์โค(Piazza San Marco)  จุด
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที4รายล้อมด้วยสถานที4
สําคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์โค(St. 
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Mark's Basilica) เดิมที4เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั Wน พระราชวังดอจส์ (Doge’ s 
Palace) ภายในของพระราชวังซึ4งประกอบด้วย
ห้องที4ประทบั เรือนรับรอง ห้องทรงงาน ห้องดนตรี 
ห้องลีลาศ และห้องพิจารณาคดีซึ4งจะมีสะพาน
ทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ที4เชื4อมต่อกับคุก 
ถ่ายรูปกับลีโอเน่(Lione) รูปปั Wนสิงโตตัวใหญ่ติด
ปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ4งถือเป็นสัญลักษณ์ประจํา
เมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของ
เกาะแห่งนี Wพร้อมทั Wงช้อปปิ Wงสินค้าที4มีชื4อเสียงมากมายอย่างเช่นเครื4องแก้วมรูาโน่ ซึ4งที4นี4เป็นศูนย์กลาง
การผลิตมาตั Wงแต่ศตวรรษที4 10 พร้อมทั Wงให้ท่านได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วที4มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเองอีกด้วย ***อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลกัษณ์ของเมือง และมีชื8อเสียงโด่งดงัไปทั8วโลกชม
ความงามสดุแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพิ8มเติม)*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant 
นําท่านเดินทางกลับมายังฝั4งเวนีส เดินทางสู่เมืองเวโรน่า(Verona) เป็นเมืองที4ใหญ่และสําคัญเป็น
อันดับสองในแคว้นเวเนโต รองจากเวนิส เวโรน่า
ได้รับสมญานามว่า "Little Roman" เพราะยังคง
สภาพสิ4งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ 
เป็นเมืองที4รุ่งเรืองทั Wงการอุตสาหกรรมการพาณิชย์
และเกษตรกรรมมีการจดังานเกี4ยวกบัเกษตรกรรม
และเครื4องมือในการเกษตรเป็นประจําทุกปี เป็นที4
ผลิตไวน์มีหินอ่อนที4สวยงามเป็นเมืองมหาวิทยาลยั
มีที4ท่องเที4ยวโบราณสถานมากมายเป็นเมืองเก่าที4
เ ล็กๆ และที4ทํ าใ ห้ เ มืองเวโรน่า เป็นที4 รู้จักกัน
โดยทั4วไปนั Wน เป็นเพราะเหตกุารณ์ต่างๆ ในบทละครเรื4องโรมิโอกบัจูเลียตของเช็กเสปียร์ล้วนเกิดขึ Wนใน
เมืองหนึ4งของอิตาลีที4ชื4อว่าเวโรน่า นําท่านชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที4สมุมติเป็นฉากที4จูเลียตเคยยืน
อยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง ซึ4งหน้าบ้านจูเลียต ปัจจุบันคือร้าน Armani ว่ากันว่า
ใครอยากสมหวงัในเรื4องความรักก็ให้ไปจบัที4หน้าอกของรูปปั Wนจูเลียต นอกจากนี Wภายในบริเวณกําแพง
บ้านจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีกําแพงเดิม จากนั Wนนําท่านเดินทาง
สู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรอง
จากกรุงโรม ตั Wงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
มิลานได้ชื4อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั4นชั Wนนําของโลก
อีกเมืองหนึ4ง เช่น เดียวกับปารีสและนิวยอร์ค อีก
ทั Wงยงัเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีก
ด้วย นําท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ^สิทธ̂ิของเมือง 
ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano)  แห่ง
เมืองมิลาน มหาวิหารนี Wสร้างด้วยสถาปัตยกรรม
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แบบโกธิค ที4ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ4มสร้างในปี ค.ศ.  fj`c แต่กว่าจะเสร็จต้อง
ใช้เวลากว่า add ปี ด้านนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที4ทําจากหินอ่อนจํานวน fji ยอด และมีรูปปั Wนหิน
อ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า _,_ai ชิ Wน ยอดที4สงูที4สดุมี
รูปปั Wนทองขนาด a เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็น
สง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อปิ Wงสินค้าแบรนด์
เนมชื4อดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, 
TOD’S เป็นต้น ที4แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานู
เอล(Galleria Vittorio Emanuele) ที4ตั Wงร้าน Prada 
ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที4ระลึก
จากด้านในซึ4งเป็นอาคารกระจกที4 เก่าแก่และ
สวยงาม 

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

 

วันที& 6  มิลาน-สนามบินมิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.40 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เที4ยวบินที4 EY147 (11.40-
19.45) / EY402 (21.45-07.20(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14 ชั8วโมง 40 นาที (รวม
เวลาแวะเปลี8ยนเครื8องที8สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื8องดื8ม
บนเครื8อง 

วันที& 7  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

JJJJJJJJJ 

 
 
 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื4อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี Wไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี8ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที4พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์  
ดรูายชื4อโรงแรม SHA+ ได้ที4 https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี<ยว 

องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 12 - 18 เม.ย. 65 75,999.- 75,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดแรงงาน) 26 เม.ย. - 02 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดวสิาขบูชา) 10 - 16 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์ 24 - 30 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์
(วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษาราชนิ)ี 31 พ.ค. - 06 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

องัคาร-จนัทร ์ 21 - 27 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร̂วม  
1. ค่าตั=วโดยสารเครื@องบนิไป-กลับ ชั Gนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที@พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที@ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลี@ยนที@พัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที@ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที@บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํGาหนักกระเป๋า (นํา̂หนกั 30 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครื@องบนิตามเงื@อนไขของแต่ละสาย
การบนิที@มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํGาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที@สายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํGามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงื@อนไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื@อนไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเที@ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ̂มร่วม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอื@นๆ ที@นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครื@องดื@ม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ@ม 7% และภาษีหัก ณ ที@จ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํGามันที@สายการบนิเรยีกเก็บเพิ@มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั=วเครื@องบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที@โรงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา̂ใจจากทา่น  
 
เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที@นั@งจะยนืยนัเมื@อไดรั้บเงนิมดัจําแลว้เท่านัGน 
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2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี@เดนิทาง ที@มอีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื@อทําการจองควิยื@นวซีา่
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดย
อัตโนมตั ิ
3. เมื@อไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที@ตอ้งการออกตั=วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที@ 
กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัGง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที@ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที@เกดิขึGน 
5. การยื@นวซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Gนตอนการยื@นวซีา่ไม่เหมอืนกัน ทั Gงแบบหมู่คณะ
และยื@น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื@อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที@ 
6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั@งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที@ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั@วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื@องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั Gงหมด 
 

เงื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึน̂จรงิ 

 
ขอ้มูลเบือ̂งตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นวซี่า 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที@ดแีละถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึGน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื@นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื@อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ@งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ที@ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที@ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื@องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศที@ตนพํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัGน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ@ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ@มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ@า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื@นคํารอ้งขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื@องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ@ง
ในการยื@นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํ@ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที@ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัGนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องต ัeวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที@นั@งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั=วเครื@องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิpการเรียกเก็บค่ามัดจําตั=วเครื@องบิน ซึ@งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั=วเครื@องบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิpไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนื@องจากเป็นตั=ว Charter Flight 

3.  นั@งที@ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี@จะนั@งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที@สาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี@มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื@นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที@
เครื@องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํGาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ี@มปัีญหา
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ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี@นั@ง Long leg ขึGนอยู่กับทางเจา้หนา้ที@เช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาที@เช็คอนิเท่านัGน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื@องจากเป็นราคาตั=วเครื@องบนิโปรโมชั@น เมื@อจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลื@อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิpในการเก็บค่าใชจ้่ายทั Gงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที@ บรษัิทฯกําหนดไว ้(20 ท่านขึGนไป) เนื@องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอื@นที@เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที@เกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ@งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลื@อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั GงนีGท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที@ไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั=ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที@ สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียื@นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที@เกดิขึGนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื@นวีซ่า / 
ค่ามัดจําตั=วเครื@องบนิ หรอืค่าตั=วเครื@องบนิ (กรณีออกตั=วเครื@องบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที@กรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั=วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการไม่คนืค่าทัวร์
ทั Gงหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื@องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที@ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิpในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั Gงหมด 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั 
1. เนื@องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี@ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื@องปรับอากาศเนื@องจากอยู่ในแถบที@มอีณุหภูมติํ@า 
3. กรณีที@มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึGนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิpในการปรับเปลี@ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื@อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที@มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที@เป็นหอ้งเดี@ยวอาจเป็นหอ้งที@มขีนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอีา่งอาบนํGา ซึ@งขึGนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัGนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 


