
 
 
 
 
 

Exclusive!! 
เซอรไ์พรสส์ดุพิเศษ 

 

 

  8 วนั 6 คนื   

   ใหเ้ดอืนแห่งความรกัปีนี ้
   พิเศษย่ิงกว่าท่ีผา่นมา  

 

เวนิส มหานครแห่งสายนํา้สดุโรแมนตกิ ปิซ่า หอเอนอนัเลื่องชื่อ โรม นครหลวงอนัหรหูราคลาสสิค  

ฟลอเรนซแ์ละมิลาน เมืองแห่งความตระการตา และบรรยากาศแห่งความรกั รอท่านอยู่ ทรปิน้ี หา้มพลาด!! 

 

 

 

 

 

นครวาติกนัอนัศกัด์ิสทิธ์ิ                            โคลอสเซียม       น้ําพเุทรว่ี                          มรดกโลก 

 

 

 

 

 

 
 
อธิษฐานขอพรความรกั        ถ่ายภาพกบั               ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมสดุหร ู              สมัผสักล่ินอายของ 

  Juliet’s House           หอเอนอนัโด่งดงั           ณ เมืองแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลก            ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน             

     ณ เมืองเวโรน่า              ณ เมืองปิซ่า                         โรม และ มิลาน                      ณ เจนวั เมืองท่าอนัเกา่แก ่ 
 

                  This is where the magic begins



 
 
 
 
 

 

 
          กําหนดการเดนิทาง 10 – 17 กมุภาพนัธ ์2557 

 

 

20.40 น. พรอ้มเพรยีงกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4  

                         ประตทูางเขา้หมายเลข 9-10 เคานเ์ตอร ์V-W เจา้หนา้ทีเ่วลิดไ์วด ์บาย บิ๊ก  

                         คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ  

23.45 น.  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานฟิอมูชิโิน โดยสายการบนิเตอรก์ชิ เทีย่วบนิที ่TK 69 

 

 

05.40 น. ถงึท่าอากาศยานอาตาเตริ์ก และเปลี่ยนเครื่องเป็น TK 1816 เพื่อบนิต่อไปยัง 

ทา่อากาศยานฟอูมูชิโิน 

10.20 น. ถงึทา่อากาศยานฟิอมูชิโิน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร หลังจากนัน้ รถโคช้ปรับ

อากาศพาคณะออกเดนิทางสูภ่ตัราคารใจกลางกรงุโรม  รับประทานอาหารอติาเลยีน 

บา่ย นําท่านเขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม สิง่ก่อสรา้งทีไ่ดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7  

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนไดก้ว่า 50,000 คน เยี่ยมชม 

พาลาไทนแ์ละชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจักรวรรดโิรมันทีโ่รมนัฟอร ัม่ หลังจากนัน้

นําทา่นไปชมนํา้พุเทรวี ่ผลงานมาสเตอรพ์ซีของนโิคลาส ซลัว ีทีม่าของเพลง “ทรคีอยน์

ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ทีโ่ด่งดังในอดตี ซึง่นักท่องเทีย่วมคีวามเชือ่ว่าหากโยนเหรยีญ 

อธฐิานไวจ้ะไดก้ลับมากรงุโรมอกีครัง้หนึง่ เขา้สูจ่ตรุสับนัไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่ม

สาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดังเรียงรายไปดว้ยสนิคา้ 

แบรนดเ์นมของอติาล ี

 จากนัน้ นําท่านเยีย่มชมวหิารแพนธอีอน ซึง่เป็นเทวสถานสําหรับเทพต่างๆของโรมัน

โบราณ นอกจากนี้ บริเวณดา้นหนา้แพนธีออนมีน้ําพุและเสาโอเบลิสก์สรา้งขึน้ในปี  

ค.ศ.1711 เพือ่เป็นเกยีรตใิหแ้กจั่กรพรรดริามาเซสที ่2 แหง่อยีปิต ์

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก               ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ  

วนัทีส่อง          กรงุเทพฯ – โรม – โคลอสเซยีม – นํา้พเุทรวี ่– จตรุสับนัไดสเปน – วหิารแพนธอีอน 
จตรุสันาโวนา่ – เซอคสั แม็กซมิสั – จตรุสัรพีบัลคิกา 



 
 
 
 
 

 

 

 เยีย่มชมจตรุสันาโวนา่ ซึง่เคยเป็นสนามกฬีาโรมนัโบราณในครสิตศ์ตวรรษที ่1 ชมนํา้พ ุ

สีม่หานท ีและเซอรค์สั แม็กซมิสั ซึง่เป็นสนามกฬีากลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญ่แห่งหนึง่ของ

จักรวรรดโิรมัน เชน่เดยีวกับโคลอสเซยีมตัง้อยูใ่นใจกลางกรุงโรมในปัจจุบัน หลังจากนัน้

พาทา่นเยีย่มชมจตรุสัรพีบัลคิกา และนํา้พุไนด ิ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคารอาหารจนี 

คํา่  นําทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม Grand Hotel Palatino ซึง่เป็นโรงแรม 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ 

ชมภายในของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐวาตกิัน ที่

งดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละยังไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อา่และหรูหรา  ชมรูป

แกะสลัก ปิเอตา้ทีพ่ระแม่ประคองร่างพระเยซหูลังปลดลงจากไมก้างเขนผลงานชิน้เอก

ของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์ีนี และยอดโดมขนาดใหญ่

ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิง่ล้ําคา่ของประเทศอติาล ี ใหท้า่นถา่ยรปูกับจัตุรัส

หนา้วหิารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลา

สําคัญๆของคาทอลคิ 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัราคารอาหารจนี 

บา่ย   นําท่านชมปราทสาทนกับุญแองเจโล ซึง่เคยเป็นปราสาททีส่งูทีส่ดุในกรุงโรม ในอดตี 

พระสนัตะปาปาเคยใชป้ราสาทแหง่นีเ้ป็นป้อมปราการ 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม          โรม – นครวาตกินั – มหาวหิารนกับญุปีเตอร ์– ปราสาทนกับญุแองเจโล –  
ชอ้ปป้ิงบรเิวณ Via dei Condott และ Via del Corso 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 
 
 
 
 

 

    นําทา่นกลบัสูก่รงุโรม อสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย บรเิวณถนน Via dei 

Condott และ Via del Corso ซึง่เป็นถนนแหง่แฟชัน่สดุหรใูจกลางกรงุโรม เต็มไปดว้ย

สนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคารอาหารอติาเลยีน 

คํา่     นําทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม Grand Hotel Palatino ซึง่เป็นโรงแรม 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมอืงฟลอเรนซ ์ (ประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืง

ศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยคุเรอแนสซองส ์ เป็นนครโบราณซึง่ครัง้หนึง่มั่งคั่งร่ํารวยยิง่กว่า

กรุงโรม และยังเป็นทีกํ่าเนดิของศลิปินมชีือ่หลายท่าน อาท ิลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี ไมเคลิ 

แองเจลโล ไมอ่นุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืงเกา่ (เขตเมอืงเกา่ปลอดการจราจร) 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัราคารอาหารปักกิง่ 

บา่ย   นําทา่นเยีย่มชมและถา่ยรปูความประทับใจ ณ หอศลิป์อฟุฟิซ ิซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แก่

และมีชือ่เสียงที่สุดในบรรดาพพิธิภัณฑ์ศลิปะในโลก ตัวพพิธิภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของ 

พาลัซโซ เดกล ิอุฟฟิซ ิ ซึง่เป็นพาลัซโซ ในเมอืงฟลอเรนซ ์จากนัน้นําท่านเยีย่มชม 

จตรุสัซกินอเรยี (Piazza della Signoria) พระราชวงัเวคคโิอ (Palazzo Vecchio) ซึง่

เป็นพระราชวังอนัเกา่แก ่และสะพานเวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานขา้มแมน้ํ่าอารโ์น

ซึง่เป็นสะพานไมอ้ายุหลายรอ้ยศตวรรษแห่งแรก เป็นสะพานโบราณสะพานเดียวที่

เหลืออยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ และยังเป็นสะพานไมข้า้มแม่น้ําอาร์โนสะพานแรกของ 

เมอืงฟลอเรนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่        โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ 



 
 
 
 
 

 

    นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่าโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) ซึง่เป็นอกีหนึง่

เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติาล ีอดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและ

เป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ 

บา่ย    นําท่านเยีย่มชมและถ่ายรูป ณ หอเอนปิซ่าอันเลือ่งชือ่  ซึง่เป็ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลก “หอเอนปิซา่”  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1174  เพือ่เป็นหอระฆังแห่งวหิารประจําเมอืง แต่

เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจน

ถัดมาอกีร่วม 100 ปีถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบรูณ์  ซึง่สิง่มหัศจรรยน์ี้ ชาวโลกรูจั้กดจีาก

การทดลองเกีย่วกบัทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโดยนักวทิยาศาสตรเ์อกกาลเิลโอ ใกลก้ันเป็น

โบสถ์แบบโรมันเนสกแ์ละแบ๊บตสิตรี ที่ใชป้ระกอบพธิีทางศาสนา อันเป็นงานศลิปะที่

งดงามในยุคนัน้ ชม กมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Campo dei Miracoli) หรอืทีเ่รยีกกันว่า 

จตรุสัดโูอโมแหง่ปิซา่ และโบสถแ์หง่ปิซา่ (Cathedral of Pisa) 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคารอาหารอติาเลยีน 

คํา่     นําทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม San Ranieri Hotel ซึง่เป็นโรงแรม 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงเจนวั (ประมาณ 2 ชัว่โมง 15 นาท)ี ซึง่เป็น

หนึง่ในเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศอติาล ีนอกจากนัน้เจนัวยงัเป็นรัฐอสิระทีต่ัง้อยูท่ีล่กิเูรยี 

ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของฝ่ังทะเลอติาล ีทีม่คีวามรุง่เรอืงมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่

11 มาจนถงึ ค.ศ. 1797  

 

วนัทีห่า้        ปิซา่ – เจนวั – มลิาน 



 
 
 
 
 

 

    นําท่านเยีย่มชมและถ่ายรูปบรเิวณ Cattedrale di Genova และ โบสถเ์จซู  

(Chiesa del Gesù) และ Galeone Neptune ซึง่เป็นสถานทีสํ่าคัญของเมอืงท่า 

อนัเกา่แกต่ดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนแหง่นี ้

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัราคารอาหารจนี 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่สดุทางภาคเหนือของอติาล ี

นําชมมลิาน เมอืงผูนํ้าดา้นแฟชัน่ เศรษฐกจิ อตุสาหกรรม และการเดนิทางของประเทศดว้ย 

ชมมหาวหิารแหง่มลิาน หรอืดโูอโม อันมขีนาดใหญ่โตมโหฬาร สรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสี

ขาวในศลิปะแบบโกธคิ ใชเ้วลาสรา้งนานกว่า 500 ปี ชมปราสาทสฟอรซ์่า (Sforza 

Castle) และโอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera House) 

  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยบรเิวณอาคารแกลเลอเรยี วติตอรโิอ เอ็มมานูเอล 

ทีส่อง ที่เป็นอาคารศูนย์การคา้ทรงโบราณ ตัง้ชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวม

อาณาจักรตา่งๆ ในอติาลใีหเ้ป็นประเทศอติาลทีกุวันนี ้ 

เย็น     รับประทานอาหารเย็นสดุพเิศษ ณ ภตัราคารอติาเลยีน 

คํา่     นําท่านเขา้พักทีโ่รงแรม Crowne Plaza Milan Linate ซึง่เป็นโรงแรม 4 ดาว  

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงเวโรนา่ (ประมาณ 2 ชัว่โมง 15 นาท)ี ซึง่

เป็นเป็นบา้นเกดิของตํานานรักอมตะ Romeo & Juliet ของวลิเลยีม เชคสเปียร ์และยงัม ี

Casa di Giulietta หรอืบา้นของจเูลยีต และทีบ่า้นของจูเลยีตนี้เอง ทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ของ

การเดนิทางเพือ่ตามหาความเชือ่ในรักแท ้ของผูห้ญงิตา่งวัย 2 คน (และอกี 1 หนุ่ม) ใน

หนัง Letters to Juliet ผลงานของ แกรี ่วนิคิ 

  นําท่านถ่ายรูปและอธษิฐานขอพรความรัก ณ บา้นของจูเลยีต ถ่ายรูป ณ อัฒจันทร ์

โรมนั (Roman Amphitheatre)  ปราสาทเวคคโิอ และประตโูบสร ี(Porta Borsari) 

    เทีย่ง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัราคารอาหารทะเลอติาเลยีน 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

บา่ย   นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ มหานครแห่งสายน้ํา (ประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี อดตี 

                         เมอืงทีร่ํ่ารวยทีสุ่ดในยุคกลาง เกาะเวนสิประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ  

                           และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่มีศ่นูยก์ลางอยูท่ีจั่ตรัุสเซนตม์ารค์ หรอืซานมารโ์ค 

นําทา่นถา่ยรปู ณ บรเิวณจตรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) มหาวหิาร 

ซานมารโ์ค (Basilica San Marco) Doge’s Palace และ สะพานรอิลัโต ทีท่อดขา้ม

แกรนดค์าเนล สญัลักษณ์ ทีสํ่าคญัของเวนสิ ทา่นอาจใชเ้วลาเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

ชือ้ดังของเวนสิอยา่งเครือ่งแกว้มรูาโน-หนา้กากคารน์วิลัและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

 

วนัทีห่ก       มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ 



 
 
 
 
 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็นสดุพเิศษ ณ ภตัราคารอติาเลยีน 

คํา่     นําทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม Bonvecchiati ซึง่เป็นโรงแรม 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้     รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

    เยี่ยมชมและถ่ายภาพความประทับใจบริเวณเก่าแก่และสําคัญของเวนิส อันไดแ้ก ่ 

Galleria dell'accademia venezia และ Scuola Grande di San Rocco อกีทัง้ St. Mary  

of the Friars และ Bridge of Sighs รวมถงึ St. Mary of the Friars 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัราคารอาหารทะเลอติาเลยีน 

บา่ย   น่ังเรอืกอนโดลา่ กอนโดลา่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิสูแ่กรนดค์าแนล คลองทีก่วา้ง

ทีส่ดุของเกาะ และงานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็ นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่

สะพานเรยีลอลัโต 

 เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคารอาหารทะเลอติาเลยีน 

 คํา่     นําทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม Bonvecchiati ซึง่เป็นโรงแรม 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้     รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

    อิสระใหท้่านไดช้มสถานที่ต่างรอบเกาะเวนิสตามอัธยาศัยเพื่อชื่นชมและซึมซับ 

บรรยากาศแท ้ๆ แบบเวนสิเซยีน 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัราคารอาหารทะเลอติาเลยีน 

16.00 น.    นําทา่นลงเรอืเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิมารโ์คโปโล 

19.00 น.     เหนิฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิและเดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิดย 

สวัสดภิาพเวลา 14.00 น. วันถัดไป 

 

  

 

วนัทีเ่จ็ด       มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ 

วนัทีแ่ปด       เวนสิ – กรงุเทพ ฯ 



 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ทา่นละ  89,900 บาท 

พกัเดี่ยวชําระเพ่ิม  11,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

 คา่บตัรโดยสารการบินไทย  ชัน้ประหยดัเส้นทาง กรุงเทพฯ – โรม  และ เวนิส – กรุงเทพฯ  

  คา่ท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการ ( 2 ทา่น / ห้อง ) 

  คา่วีซา่เข้าประเทศอิตาล ี   

  คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 

  คา่อาหารครบทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ    

  คา่ประกนัอบุตัิเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินสงูสดุทา่นละ 2,000,000 บาท 

  คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน, โรงแรม,  คนขบัรถ และผู้ช่วยคนรขบัรถ  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ ฯลฯ 

   คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

   คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกิน  ( เรียกเก็บโดยสายการบิน ) 

   คา่ทําหนงัสอืเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระคา่มดัจํา 20,000 บาทของคา่บริการทัง้หมด ภายใน 2 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  

2. ชําระคา่บริการสว่นท่ีเหลอื ภายใน 20 วนัก่อนเดินทาง   

3. ถ้าจองก่อนเดินทาง 14 วนั ต้องชําระคา่มดัจําและคา่บริการสว่นท่ีเหลอืพร้อมกนั 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

1. ยกเลกิ 45 วนัก่อนเดินทาง หกัคา่มดัจํา 20 เปอร์เซ็น  

2. ยกเลกิ 20 - 30 วนัก่อนเดินทาง หกัคา่มดัจํา 50 เปอร์เซ็น  

3. ยกเลกิ 11 - 19 วนัก่อนเดินทาง หกัคา่มดัจํา 70 เปอร์เซ็น 

4. ยกเลกิ 1 - 10 วนัก่อนเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นของคา่บริการทัง้หมด  

วิธีการชาํระเงนิ  

1. ชําระเงินสด โดยตรงกบับริษัท  

2. ชําระผา่นบญัชีธนาคาร  ช่ือบญัชี  นาย ธนพล  อารยสกลุพงศ์   

- ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอาคารมาลนีนท์ (0014)    สะสมทรัพย์ เลขท่ี  014- 0-141201  

- ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (5057)    ออมทรัพย์    เลขท่ี  404 – 045031 – 6 

- ธนาคารกรุงไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (1033)    ออมทรัพย์ เลขท่ี  981 –4 –69096 – 1 

- ธนาคารกสกิรไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4         ออมทรัพย์ เลขท่ี  770– 2 – 21689- 8 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาเควิลเลจ สขุมุวิท 26         ออมทรัพย์ เลขท่ี  649 –1 –03198 – 9 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ ร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ 20 ทา่น (ผู้ใหญ่) 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงรายการนําเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิด

เหตจํุาเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบิน เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล อบุตัิเหต ุ

ภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้มากท่ีสดุ 

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประท้วง และ

อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงเน่ืองจากการนําเท่ียวนี ้

เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินท่ีทา่นชําระมาแล้ว 

กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดินทางและได้รับ

การยินยอมอยา่งถกูต้องจากทางบริษัทฯเสยีก่อน 

4. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธวีซา่ หรือถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศอนั

เน่ืองจากการกระทําผิดกฎหมาย หรือเอกสารไมถ่กูต้อง  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผู้ ร่วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้

- ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเข้าเมือง 

- ทา่นท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เด็กทารกท่ีอายตุํา่กวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสยีงรบกวนผู้ ร่วมเดินทางทา่นอ่ืนๆ (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน

สมคัรทวัร์) 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

6. ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็นในการทอ่งเท่ียวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีในใบจอง) 

7. กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพ่ือยกเว้นการทําวีซา่นัน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือ 

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ 

8. อตัราคา่บริการทวัร์อาจปรับเปลีย่นขึน้ได้ จากการปรับราคานํา้มนัของสายการบิน 

9. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


