
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนสู่ ฝร่ังเศส มหำอ ำนำจแห่งควำมทันสมัย และ อติำลี มหำอ ำนำจแห่งศิลปะและอำรยธรรมโรมัน 

มหำนครปำรีส ที่ผสมผสำนควำมทันสมัยและควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมโบรำณได้อย่ำงลงตัว 

สมัผัสกบับรรยำกำศเมืองเก่ำแก่ยุคอำณำจักรโรมัน กบั อำวิญอง พระรำชวังพระสนัตะปำปำ 

สดช่ืนกบับรรยำกำศริมทะเลเมดิเตอร์เนียน ทั้ง นีซ คำน์น มอนติคำร์โล รัฐอสิระโมนำโค 

เลำะเลียบเส้นทำง อติำลี ริเวียร่ำที่จะเตม็ไปด้วยสสีนั เจนัว - ซิงเคว่ เตเร่ -ปอร์โตฟิโน่  

ปิดท้ำยควำมงดงำมแห่งสถำปัตยกรรม ฟลอเร้นซ์ - โรม พร้อมที่พักและบริกำรที่แสนประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  12-21  ก.ค. / 9 18 ส.ค.  2561     

วนัแรกของกำรเดินทำง     (1) กรุงเทพฯ – ปำรีส (ฝรัง่เศส) 

00.22 น. . คณะพร้อมกนัที่สนำมบินสุวรรณภมิู เคำน์เตอร์ H ของสำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยให้กำรต้อนรับ

 และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ทุกท่ำน 

22.20 น . ออกเดินทำงสู่มหำนครปำรีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 930 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง     (2)    ปำรีส –ประตูชยั – ถนนชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – น ำท่ำนช้อปป้ิง ณ  

 หำ้งสรรพสินคำ้แกลลอรี ่รำฟำเยสซ ์

20.20น  (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึงสนำมบินชำลส์ เดอ โกล นครปำรีส ประเทศฝร่ังเศส หลังจำกผ่ำนพิธตีรวจคนเข้ำเมือง 

  เรียบร้อย 

  น ำท่ำนสัมผัสควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพ่ือเป็น

 เกยีรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม และเพ่ือเชิดชูฐำนะของนโปเลียนให้ยิ่งให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมันอสิระ ใ ห้

 ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอัธยำศัย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่  หอไอเฟล( EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์

 ส ำคัญของนครปำรีสให้ท่ำนได้มีประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจของมหำนครปำรีส  พร้อมถ่ำยภำพอันน่ำประทับใจไว้

 เป็นที่ระลึก ชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอันมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นต้นแบบของถนน

 รำชด ำเนิน  ถนนแฟช่ันที่มีช่ือเสียง สองข้ำงถนนเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร,   

  สถำนที่บันเทิงชื่อดังตลอดควำมยำวเกอืบสองกโิลเมตร ชม จตุัรสัคองคอรท์ ที่ซ่ึงเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยส์ที่  

 16 และพระนำงมำรีองัตัวเนต... อสิระให้ทุกท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

บ่ำย  น ำท่ำนช้อปป้ิง ณ หำ้งสรรพสินคำ้แกลลอรี่ รำฟำเยสซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปำรีส  เลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมที่ไม่มี

 จ ำหน่ำยในร้ำนปลอดภำษี อำทิ เสื้อผ้ำ น ำ้หอม เคร่ืองประดับ ยี่ห้อช่ือดังตำมอธัยำศัย ได้เพลิดเพลินต่อกบักำร 

  ช้อปป้ิงจุใจที่  ร้ำนสินค้ำปลอดภำษีที่บริกำรโดยคนไทย ตั้งแต่น ้ำหอม เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองหนัง  กระเป๋ำ รองเท้ำฯ 

 และห้ำงแพรงตอง...   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

ทีพ่กั  NOVOTEL TOUR EFFEL HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3)  ปำรีส – นัง่รถไฟ TGV - อำวีญอง – พระรำชวงัทีป่ระทบัของสนัตะปำปำ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟ Gare de Lyon เปล่ียนบรรยำกำศในกำรเดินทำง โดยน่ังรถไฟด่วน TGV รถไฟขบวน

 ใหญ่ที่เรว็ที่สุด สัมผัสฝีจักรอนัทรงพลังด้วยควำมเรว็กว่ำ 300 กโิลเมตรต่อช่ัวโมงนับเป็นมิติใหม่ 

09.46  ออกเดินทำงสู่เมืองอำวิญอง โดยรถไฟด่วน TGV ขบวนที่ 6193 ในกำรเดินทำงด้วยรถไฟในยุโรปอย่ำง 

 สะดวกสบำย พักผ่อนอริิยำบถบนรถไฟกบัที่น่ังแสนสบำยระหว่ำงทำงให้ชมวิวทิวทัศน์อนัสวยงำมตลอดเส้นทำง    

13.17   เดินทำงถึง เมืองอำวิญอง เป็นหน่ึงในสำมเมืองหลักของแคว้นโพรวองซ์ ซ่ึงอยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของฝร่ังเศส ซ่ึง

 เป็นแคว้นที่มีช่ือเสียงในทำงบทกวีสมัยกลำงและขนบธรรมเนียมในวัง ตั้งอยู่บนแม่น ำ้ Rhone เมืองแห่งประวัติศำสตร์

 แห่งศำสนจักรในยุคแห่งกำรมีสันตะปำปำ 2 พระองค์  

บ่ำย   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

  จำกน้ันน ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ อดีตพระรำชวงัที่ประทบัของสนัตะปำปำ  โดยองค์กร UNESCO ได้จัดให้เป็น

 มรดกโลกในด้ำนของมนุษยชำติ อดีตพระรำชวังแห่งน้ีถูกตั้งให้เป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ที่มีอิทธิพลต่อชำวคริสต์ทั่ว

 โลกในช่วงศตวรรษที่ 14 กำรก่อสร้ำงพระรำชวังแห่งน้ีเร่ิมสร้ำงขึ้นใน ค.ศ. 1335 และใช้เวลำในกำรสร้ำงนำนกว่ำ 20 

 ปี ภำยใต้กำรน ำขององค์สันตะปำปำ Benedict XII อดีตพระรำชวังแห่งน้ีจึงถือเป็นพระรำชวังที่สร้ำงขึ้ นในสไตล์กอธิก

 ที่ใหญที่สุดในยุโรป   อิสระให้ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกตำมอัธยำศัย ทำงด้ำนหน้ำของพระรำชวังเป็นที่ตั้งของสะพำน แซ็ง 

 เบเนเซ (Pont St.Benezet) สัญลักษณ์ของเมืองอำวีญอง เสน่ห์อันน่ำประทับใจเม่ือได้ไปสัมผัส ที่มีสถำปัตยกรรมอัน

 งดงำม ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่  เอ็กซองโพรวองซ ์(Aix-en-Provence) เมืองเก่ำแก่ที่ในอดีตเคยมีฐำนะ

 เป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์  เป็นศูนย์กลำงของอ ำนำจ และควำมเจริญของแคว้น  ปัจจุบันเป็นเมือง

 มหำวิทยำลัยที่มีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส… 

 

 

 

 

 

 

 

 ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

ที่พัก    GRAND HOTEL MERCURE ROI RENE หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 



   

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง     (4) เอ็กซองโพรวองซ ์-ลูมำแรง - ฟำรม์ ลำเวนเดอร ์- หมู่บำ้น Gordes - วำลองโซ - 

      เอ็กซองโพรวองซ ์

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

วันน้ีเรำจะปล่อยใจ ปล่อยอำรมณ์ให้กับควำมหอมที่ชักจูงให้เรำเดินทำงมำยังดินแดนแห่งน้ี  เร่ิมเลำะเลียบเส้นทำง 

Lavender’s Lover ในเขตโพ รวองซ์  เพ่ื อเร่ิม ต้นชมควำมงำมของทุ่ งลำเวน เดอร์กันที่ เมื องแรก ลูมำแรง 

(LOURMARIN) ที่ตั้ งของฟำร์มลำเวนเดอร์ช่ือดัง LA FERME DE GERBAUD ฟำร์มที่ปลูกพืชที่ ส่งกล่ินหอม

มำกมำย โดยเฉพำะลำเวนเดอร์ ที่ฟำร์มแห่งน้ีท ำเป็นธุรกจิแบบครบวงจร... เพลิดเพลินกบักำรถ่ำยภำพทุ่ง 

ลำเวนเดอร์ละลำนตำ พร้อมเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จำกลำเวนเดอร์ หรือผลิตภัณฑ์น ้ำหอมต่ำงๆ จำกน้ันน ำคณะมุ่งสู่ที่มำ

ของภำพโปสกำร์ดที่เหน็กนัคุ้นตำ กบัโบสถ์หินหลังน้อยกลำงทุ่งลำเวนเดอร์  ณ โบสถ ์Senanque Abbey ซ่ึงเป็นโบสถ์ที่

อยู่ใกล้กับเมือง GORDES บริเวณหน้ำโบสถ์แห่งน้ีจะเต็มเป็นด้วยทุ่งลำเวนเดอร์สีม่วงงำมตำ... ให้ท่ำนได้เกบ็ภำพ

ควำมประทับที่อบอวลด้วยกล่ินหอมรอบกำย   

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงตำมหำเส้นทำงแห่งควำมหอมกนัต่อที่ หมู่บำ้น Gordes ตั้งอยู่บนยอดเขำในแถบเทือกเขำ ลู

แบรง (Luberon) ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตไวน์ ที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ลักษณะเมืองจะสร้ำงจำกยอดเขำและปลูกลดหล่ันต่อกัน

มำตำมไหล่เขำ มีบ้ำนเรือนที่มีสถำปัตยกรรมที่สวยงำม และบรรยำกำศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์  ... รอบนอก

ของหมู่บ้ำนน้ี เป็นที่ตั้งของหมู่บ้ำนหิน 6,000 ปี (le village des Bories) หมู่บ้ำนหินเก่ำแก่ ที่สร้ำงด้วยกำรน ำหินมำ

วำงเรียงรำยโดยไม่ได้ใช้วัสดุเช่ือมใดๆ ... ควำมสวยงำมและควำมเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนน้ีท ำให้ได้รับคัดเลือกให้

เป็น “หนึ่งในหมู่บำ้นที่สวยทีสุ่ดในฝรัง่เศส” … จำกน้ันน ำท่ำน เดินทำงสู่ วำลองโซล (Valensole) แหล่งปลูกลำเวน

เดอร์ที่ใหญ่ที่ สุดในฝร่ังเศสตลอดสองข้ำงทำง ท่ำนจะได้เห็นควำมงำมของทุ่งลำเวนเดอร์ คุณจะพบกับควำมงำมที่ไม่

สำมำรถหำดูที่ไหนได้นอกจำกโพรวองซ์แห่งเดียวเท่ำน้ัน วำลองโซ ได้ช่ือว่ำเป็นสวรรค์ของคนรักลำเวนเดอร์ อิสระให้

ทุกท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำพ้ืนเมืองที่แปรรูปมำจำกดอกลำเวนเดอร์ ทั้งขนม น ้ำหอม สบู่ ภำพวำดสวยงำม และอื่นๆ อีก

มำกมำย... ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ที่พัก...  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ  ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั   GRAND HOTEL ROI RENE AIX EN PROVENCE หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง     (5) เอ็กซองโพรวองซ ์- คำนส ์- นีซ - มอนติคำโล เขตรฐัอิสระโมนำโค - เจนวั  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จำกน้ันสู่ เมืองคำนส์ เมืองตำกอำกำศที่ มี ช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงทำงตอนใต้ของฝร่ังเศส และเป็นสถำนที่ จัดงำน

 ประกวด ภำพยนตร์นำนำชำติ ซ่ึงทุกปีจะมีเหล่ำดำรำ และบรรดำเศรษฐีมำท่องเที่ยวตำกอำกำศเป็นประจ ำทุกปี  

  น ำท่ำน ชมแผ่นที่ประทบัรอยมือ ของเหล่ำดำรำที่ท่ำนช่ืนชอบ...  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง นีซ สถำนที่ตำกอำกำศ

 ระดับโลกริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันสวยซ้ึง นีซในนำมของรำชินีแห่งริเวียร่ำตั้งอยู่อย่ำงโดดเด่นริมอ่ำว เบย ์เด 

 ซำนจ ์ ชม โบสถ ์St.-Reparate ชมควำมสวยงำมของรำยละเอยีดกำรตกแต่งสถำปัตยกรรมของโบสถ์ที่มีควำมหรูหรำ 

 โบสถ์แห่งน้ีมีควำมยิ่งใหญ่และสวยงำมที่สุดของ เมืองนีซ ซ่ึงแผ่นกระเบ้ืองบนยอดโดมท ำด้วยเซรำมิกและมีกำร

 ตกแต่งภำยในที่มีสีสันสดใสโดยเพ่ิมกำรพ่นสีที่ดูแล้วสนุกสนำนและสดช่ืนอย่ำงที่สุด ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

บ่ำย   จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง มอนติคำโล เขตรฐัอิสระโมนำโค ชมบ่อนคำสิโนระดับโลกที่มีควำมหรูหรำ และ 

  มีควำมคลำสสิคเป็นอย่ำงมำก  ผ่ำนชมโบสถ์โมนำโค โบสถ์แห่งน้ีเป็นที่ซ่ึงเจ้ำชำยเรนเนียร์ที่ 2  และเจ้ำหญิงเกรซท 

  ทรงท ำพิธแีต่งงำนที่โบสถ์แห่งน้ี ปัจจุบันโบสถ์แห่งน้ีถูกใช้เป็นสถำนที่ท ำพิธแีต่งงำนของบ่ำวสำว หลำยคู่ในโมนำโค  

  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนฝร่ังเศส-อติำลี สู่เมือง เจนัว เมืองท่ำที่ส ำคัญอกีแห่งหน่ึงของอติำลี...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

ทีพ่กั   HOTEL BRISTOL PALACE หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 



   

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง (6)     เจนวั - ปอรโ์ตฟิโน - ซิงเคว เทเร่ - ฟลอเรนซ ์ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่ำแห่งชำยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ือเสียงระดับ

โลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่ำเรือเล็กๆ จนได้รับกำรขนำดนำมว่ำเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่ำ” ส ำหรับ

นักท่องเที่ยว ที่น่ีเป็นเมืองเล็กๆ น่ำรักประกอบด้วยบ้ำนเรือนหลำกสีสัน ตั้งเบียดเสียดกนัไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่มโอบ

ล้อมอ่ำวที่มีท่ำเรือยอร์ชจอดเตม็ไปหมด จนได้เวลำอันสมควร  น ำท่ำนเที่ยวชมควำมงำมริมชำยฝั่งทะเลของแคว้นลิกู

เรีย ที่เป็นย่ำนตำกอำกำศและรีสอร์ต ที่น่ีงดงำมจนได้สมญำว่ำ อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภมิูประเทศที่สวยงำมแปลก

ตำ มีภูเขำสูงชันขนำบอยู่ชำยหำด ซ่ึงบำงจุดสูงชัน 90 องศำ บำงตอนของภูเขำลำดเทมำจนถึงชำยหำด มีทั้ งหำด

ทรำยขำวสวยและหำดกรวดที่งำมแปลกตำ มีภูมิทัศน์ที่งดงำมตำมธรรมชำติ ผสมผสำนกันของภูเขำ ทะเล เมืองท่ำ

คึกคัก และหมู่บ้ำนที่ห่ำงไกลควำมเจริญ เป็นภำพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทำงทุกคนที่ได้มำเยือนอติำเลียน 

 ริเวียร่ำ ขนำดที่นักประพันธเ์อกชำวองักฤษ ชำร์ล ดิกเกนส์ กล่ำวว่ำ ชำยทะเลระหว่ำงเจนัวกบัสเปเชียน้ันเป็นอิตำลีที่สวย

ที่สุด...  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

น ำท่ำนเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้ำนสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัด 

สเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับกำรยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะชำยหำด 

ทะเล ภูเขำ ในแถบน้ันเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศอิตำลี  Cinque Terre แปลว่ำ 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ใน

ภำษำอังกฤษ Five Lands ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นำซซำ (Vernazza) / 

เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมำนำโรลำ (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) น ำท่ำนเที่ยวชม 

หมู่บำ้น มำนำโรลำ (Manarola) และ  หมู่บำ้นเวรน์ำซซำ (Vernazza)  ที่มีควำมสวยงำมด้วยสีสันของตัวอำคำร

บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเล... จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฟลอเรนซ์ น ำท่ำนเดินทำงออกสู่ภำคกลำงของประเทศ เขต

แคว้นทอสคำน่ำ ที่มี เมืองฟลอเรน้ซ ์เป็นเมืองหลวง  นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปอติำลี เป็นเมืองหลวงของ

แคว้นทัสกำนี และเป็นถึงเมืองหลวงของรำชอำณำจักรอติำลี ระหว่ำง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่กั  HILTON FLORENCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ   



   

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง   (7) ฟลอเรนซ ์- ชมเมือง -กรุงโรม - โรมนัฟอรมั - โรม 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเข้ำสู่เขตเมืองเก่ำของฟลอเรน้ซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 

1982  เดิน ชมควำมสวยงำมบริเวณ จัตุรสัดูโอโม ทีตั้งของ มหำวิหำรแห่งเมืองฟิเรนเซ่หรือฟลอเรน้ซ์ ที่สวยงำมและ

ยิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในกำรออกแบบยอดโดมกลำงมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม 

เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงำมด้วยประติมำกรรมมำกมำยที่ตั้งเรียงรำยอยู่ด้ำนหน้ำของพระรำชวังเวคคิโอ เดินต่อ

จนถึงสะพำนเก่ำ เวคคิโอที่ทอดข้ำมแม่น ำ้อำร์โน ซ่ึงอดีตเป็นแหล่งขำยทองค ำที่เก่ำแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ 

บรรยำกำศแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่ำงดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน   

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศอิตำลี น ำท่ำนผ่ำนชม

กลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรเมือง ศำสนำ และเศรษฐกิจของอำณำจักรโรมัน ที่

สะท้อนให้เหน็ควำมเจริญรุ่งเรืองของอำรยธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่ำนมำ  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

ทีพ่กั  STARHOTELS MICHELANGELO ROME HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8)  โรม -  นครรฐัวำติกนั - มหำวิหำรเซนตปี์เตอร ์- โบรำณโคลอสเซ่ียม - น ้ ำพุเทรวี่   

   - ย่ำนบนัไดสเปน 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครรฐัวำติกนั (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่

มีก ำแพงล้อมรอบเมืองเอำไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้ำนหน้ำทำงเข้ำและเป็นศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก

โดยมีพระสันตะปำปำ มีอ ำนำจปกครองสูงสุด น ำท่ำนเข้ำชมมหำวิหำรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร ์

(St.Peter’s Basilica)  ชมประติมำกรรมอันลือช่ือปิเอต้ำ (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชำบัลแดคคิโน (St. 

Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส ำริดที่สร้ำงโดยจำนโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้ำงตรงบริเวณที่เช่ือกันว่ำเป็นที่ฝังพระศพของ

นักบุญปีเตอร์ 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  



   

 

น ำชมควำมยิ่งใหญ่ในอดีตและเกบ็ภำพสวยบริเวณรอบนอกของสถำนสร้ำงควำมบันเทิงของชำ วโรมันมำแต่สมัย 

โบรำณโคลอสเซ่ียม (Colosseum)  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบรำณ อดีตสนำมประลองกำรต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของ

ชำวโรมันที่สำมำรถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ... จำกน้ันน ำท่ำนเดินชมงำนประติมำกรรมของเทพนิยำยกรีกและโยน

เหรียญอธษิฐำนบริเวณ น ้ ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจำกภำพยนตร์เร่ือง สำมรักในกรุง

โรม... อสิระตำมอัธยำศัยกบักำรเลือกซ้ือสินค้ำแฟช่ันและของที่ระลึกในบริเวณ ย่ำนบนัไดสเปน (The Spanish Step) 

ซ่ึงเป็นแหล่งแฟช่ันชั้นน ำสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

ทีพ่กั  STARHOTELS MICHELANGELO ROME HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง  (9) โรม -  สุวรรณภูมิ  

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

  ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองมิลำน... เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ 

14.05  น.  ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบิน ที่ TG941 

 

วนัทีสิ่บของกำรเดินทำง  (10) สุวรรณภูมิ  

05.55 น.   เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวัสดิภำพ....  

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่ำนละ  175,500.- 172,500.- 173,500.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 166,500.- 163,500.- 164,500.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 157,500.- 154,500.- 155,500.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 149,500.- 146,500.- 147,500.- 

พักเดี่ยวเพ่ิม 24,000.- 24,000.- 24,000.- 

มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

 



   

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่)  

1725 

1635 

1545 

1465 

240 

1375 

1725 

1635 

1545 

1465 

240 

1375 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป* 

 **กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 12-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 02,000 บำท** 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันทัศนำจร และสำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมัคคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 

6. ค่ำประกนัอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 32,000.- บำท    

      ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

            ช่ือบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

                           ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                           หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

          “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรยกเลกิ   

 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 

 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทับตรำ 2 หน้ำขึ้ นไป) โปรดตรวจดูอย่ำง

ละเอยีด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว  จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังสีขำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยด์เท่ำน้ัน 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำนฑูต 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสือรับรองจำกสถำนที่ท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน วันเข้ำท ำงำน และวันที่อนุญำติให้

ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนังสือรับรองต ำแหน่งจำกต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)     กรณีเกษียณอำยุ ใช้

ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองจดหมำยจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสียภำษี 

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุช้ันเรียน 



   

 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำน

ฑูต) 

a.       กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ (ไม่รับ

กระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b.       กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะ

ออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออกค่ำใช้จ่ำย  1.ส ำเนำบัตร

ประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสัมพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำสูติบัตร ในกรณีที่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปล่ียนช่ือ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เดก็เดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีที่เดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกบัท่ำน

ใดท่ำนหน่ึง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำน้ัน พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมัดจ ำ 20,000 บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อืน่, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะ

ทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอันมิใช่กำร

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำ

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทัวร์

คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้

บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำ

ท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อืน่ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

 โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 



   

 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม 

เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัว

ของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึง

กำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่

ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซ้ือตั๋ว

หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำร

ท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำร

ท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำก

ท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำ

ของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำก

ที่สุด 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้ นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิด

ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อนัเน่ืองจำกกำรโจรกรรม 

และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถ

เลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่

น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่

คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่ เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 


