
   

 

 

 

 

 

 

 

มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติทีจ่ะท าใหท่้านเหมือนอยู่สรวงสวรรค ์พิสูจนค์วามงามแบบ Unseen  

สดช่ืนและมีชีวิตชีวากบัแคว้นอลัซาส ส่วนผสมของเยอรมันและฝร่ังเศสอย่างลงตัว  

สตราสบูรก์ - ล่องแม่น ้ าอิลล ์- มหาวิหารนอรท์เทอดาม - หมู่บา้นริคเวียร ์- กอลมาร ์ 

สถานทีอ่นัซีน ทีส่วยงามรอทุกท่านไปเยอืน สวิตเซอรแ์ลนด ์สวรรคบ์นดินทีห่ลายคนกล่าวถงึ 

หบุเขาอาเร่ หบุเขาสายน ้าสีเขียวมรกต -   หบุเขาเวอรซ์สักา้  แม่น ้ าทีม่ีความใสทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก 

พิสูจนค์วามอลงัการแห่งธรรมชาติของ "อิตาลี" ดินแดนทีน่กัท่องเทีย่วทัว่โลกต่างอยากไป  

เทือกเขาโดโลไมท ์-  นัง่กระเชา้ Alpe Di Siusi -  Val di Funes -  หบุเขาบราเอียส - ทะเลสาบมิซูริน่า  

พร้อมไม่พลาดเมืองส าคัญ อย่าง มิลาน -มหาวิหารดูโอโม - ชอ้ปป้ิง ฟอรก์ทาวนเ์อา้ทเ์ลต  

ก าหนดการเดินทาง   28 มีนาคม - 6 เมษายน / 4 เมษายน - 13 เมษายน   

9 เมษายน - 18 เมษายน /27 เมษายน - 6 พฤษภาคม        ส าหรบั 25 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรกของการเดินทาง  (1)  สุวรรณภูมิ  

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข 2) สายการบินไทย พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสาร

ต่าง  

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สุวรรณภูมิ - ซูริค - สตราชบูรก์ (ฝรัง่เศส)  - มหาวิหารสตราชบูรก์ - ชมเมือง - สต

ราชบูรก์  

00.30  น. น าคณะออกเดินทางสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 

07.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 12 ช่ัวโมง 10 นาท)ี หลังผ่านการตรวจคน

เข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 

จากน้ันน าท่านชม เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝร่ังเศสและ

เยอรมนี เน่ืองจากผลัดกนัอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกนัไปมา ระหว่างทางให้ทา่นได้ช่ืน

ชมความงามเม่ือมาถึงเปล่ียนบรรยากาศการชมเมืองสตราสบูร์กผ่านการ ล่องเรือไปตาม แม่น ้ าอิลล  ์

(River Ill) ซ่ึงไหลผ่านใจกลางเมืองไปทางทิศใต้ ให้ท่านได้ช่ืนชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ที่

เตม็ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม้ สีสันสดใสที่ตัวบ้านจะทาด้วยสีหวาน สลับกับคานสี

น า้ตาลและประดับประดาเพ่ิมความน่ารักด้วยกระถางต้นไม้หน้าบ้านและหน้าต่าง เรียงรายอยู่ริมฝั่งคลอง

เลก็ๆ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

อสิระให้ทา่นได้ถ่ายภาพกบั สะพานปงกูแวร ์ (Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะคล้ายกบั

สะพานเวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงามของ “ลา เปอรติ์ต ฟรองซ์” และ ยอดของมหา

วิหารนอรท์เทอดามแห่งสตราสบูรกไ์ด้อย่างชัดเจน...จากน้ันเดินเล่นที่สราสบูรก์ตลาด Cochons de Lait 

แม้จะขึ้นช่ือว่าเป็นตลาด แต่ความจริงแล้วตลาดลูกหมู(Cochonsdelaitแปลว่า “ลูกหมู ”) เป็นลานเลก็ๆที่

มีความน่ารักเตม็ล้นด้วยบ้านสไตล์เยอรมันสสีนัสดใสรอบด้านซ่ึงเป็นทั้งร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าคา

เฟ่ลานน้ีมีขนาดเลก็กจ็ริงแต่กลับพลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวเล่นกนัไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่     

ทีพ่กั   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทยีบเทา่    



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  สตราสบูรก์ - หมู่บา้นริคเวียร ์- กอลมาร ์- ธูน (สวิตเซอรแ์ลนด)์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นริคเวียร ์(Riquewihr)  ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเลก็ๆน่ารักที่อยู่ในหุบ

เขาถูกโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีช่ือเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย เน่ืองจากภมิูอากาศที่เหมาะสมและ

ภมิูประเทศของเมืองที่อยู่ในหุบเขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีช่ือเสียงอันดับต้นๆ ของ

ประเทศ นอกจากน้ันจะเหน็ได้ว่าชาวบ้านท้องถิ่น ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบ

ดั้งเดิม ท าไวน์ ท าขนมท้องถิ่น ให้ท่านได้น่ังรถไฟ Le petite Train ชมความงามของเมืองเล็กๆ ที่แสน

น่ารักน้ี โดยรถไฟจะพาท่านว่ิงวนรอบเมือง ไต่เนินเขาสู่ไร่ไวน์ที่กว้างใหญ่ ซ่ึงเมืองริคเวียร์ ถือเป็นหน่ึงใน

การเที่ยวแบบเส้นทางแห่งเมืองไวน์ Wine Alsace Route ท่านจะได้ชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านริคเวียร์...  

จากน้ันอิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองที่แสนน่ารักแห่งน้ี บ้านเรือนทรงอนุรักษ์ภายในหมู่บ้านแบบ Timber 

Frame และได้รับการยกย่องเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่ง

หน่ึงของฝร่ังเศส...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ตัวร้านมีความน่ารักเหมือนหมู่บ้าน เสริฟด้วยอาหารสไตล์

ฝร่ังเศสที่มีความเฉพาะตัว   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) เมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าไวน์ของฝร่ังเศส เป็น

เมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านที่

มีฉายาว่า เวนิสนอ้ย “Little Venice” ตั้งอยู่ติดกับแม่น า้ Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่

สไตล์เยอรมันโกธิคและเรเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชม โบสถ์โดมินิกัน 

(Dominican Church) โบสถ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในตัวอย่างของโบสถ์แบบโกธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึง สร้างข้ึน



ในช่วงศตวรรษที่ 14 มีภาพวาดที่มีช่ือเสียงประดับอยู่ที่โบสถ์แห่งน้ี คือภาพวาด “Madonna of the rose 

bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุคศตวรรษที่ 15... จากน้ันน าท่าน

เดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองธูน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่มีบรรยากาศที่งดงามของทะเลสาบธูน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั   BEATUS WELLNESS & SPA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4) หบุเขาเอเรียล จอรจ์ -หบุเขา เวอรซ์สัซ่า- ชอ้ปป้ิงฟอรก์ทาวน ์เอา้ทเ์ล็ต - ลูกาโน่  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ หบุเขาอาเร่  Aare Gorge หรืออกีช่ือคือ Aareschlucht หุบเขาสายน า้สเีขียว 

  มรกต  ตั้งอยู่ที่เมืองMeiringenสถานที่อนัซีนที่หลบซ่อนความงามไว้โดยจะรู้จักดีส าหรับคนสวิส 

แต่ส าหรับนักทอ่งเที่ยวชาวไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก น าทา่นเดินเท้าลัดเลาะเลียบธารน า้ใสเข้าไป เบ้ือง

หน้าทา่นจะพบกบัความงามของธรรมชาติที่หลบซ่อนตัวอยู่ หน้าผาสงูด้านข้างทั้งสอง สงูชันไปถึง 50 เมตร 

โดยหินภเูขาบริเวณนี้  เป็นหิน Lime Stone ที่เกดิการฟอร์มตัวเม่ือกว่า 160 ล้านปีก่อนในยุคครีเตเชียส 

เดินไปเร่ือยๆ จะพบน า้ตก 1 เดียวของหุบเขาพวยพุ่งออกมา Aare George น้ีได้รับการส ารวจจากรัฐบาล

สวิสคร้ังแรกตั้งแต่ปี 1888 จากน้ันกม็ีการสร้างถนน ทางรถไฟเข้ามาเร่ือยๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ จนถึงปี 2008...  

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาเวอรซ์ัสกา้ (Verzasca Valley)หุบเขาที่เป็นที่ต้ังของหมู่บ้านเวอร์ซัสก้า

ตั้งอยู่ในเขตCanton of Ticino ความงามอันซีนของบริเวณน้ี พิสูจน์ได้จากทัศนียภาพที่รายล้อมหมู่บ้าน 

ทั้งล าธารไหลผ่าน โขดหินที่มีสีสันงดงามตัดกับสีของน ้าในล าธารที่มีสีมรกต จนได้รับการยอมรับว่า 

"แม่น า้ที่มีความใสที่สุดแห่งหน่ึงในโลก" เมื่อมาถึงท่านจะได้พบกับ Pont del salti สะพานหินโค้งรูปร่าง

สะดุดตา ตั้งโดดเด่นคร่อมแม่น า้เวอร์ซัสก้า... ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามที่น้อยคนจะได้มาสัมผัส 

สมกับความเป็นอันซีนของสวิสอย่างแท้จริง... จากน้ันน าท่านสู่ Fox Town Outlet ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้เมืองลูกา

โน่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นช้อปป้ิงเอาทเ์ลตที่ได้รวมสินค้าแฟช่ันแบรนด์เนมจากหลายเมืองและจาก

ดีไซเนอร์ช้ันน าระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟช่ันและสินค้าต่างๆทั้ ง Gucci, Prada, Versace, 

Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่ นๆมากมาย โดย

สนิค้าแฟช่ันจะลดราคาตั้งแต่ 30 - 70% อสิระให้ทา่นเลือกซ้ือสนิค้าตามอธัยาศัย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

ทีพ่กั   HOTEL DE LA PRIX LUGANO หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5) ลูการโ์น-เบอรก์าโม่(อิตาลี)- ซิมิโอเน่ - ทะเลสาบกราดา้ - โดโลไมท ์-ออรติ์เช่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางข้ามพรมแดน สู่เมืองแบรก์าโม่ ประเทศอิตาลี แบร์กาโม่เป็นเมืองที่ยังรักษา

บรรยากาศความสวยงามของยุคกลางโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า Citta Alta ที่ล้อมรอบด้วยก าแพงเมือง

โบราณ Venetian Walls น าท่านชม "มหาวิหารซานตา้ มาเรีย มายอเร"(Santa Maria Maggiore) อีก

หน่ึงมหาวิหารที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ถูกก่อต้ังข้ึนในปี 1137 หลังจากน้ันกม็ีการ

เพ่ิมเติมหอระฆังเข้ามาอีกในปี 1436 สิ่งที่โดดเด่นของมหาวิหารกค็งจะเป็นรูปป้ันสิงโตคู่ ที่สร้างข้ึนเพ่ือ



รองรับซุ้มประตูโค้งด้านหน้ามหาวิหาร นอกจากน้ีแล้ว ภายในโบสถ์ยังถูกใช้เป็นสุสานที่ใช้ฝัง Gaetano 

Donizetti และ Simone Mayr  จากน้ันสู่ "วิหารคอลเลโอนี" (Colleoni chapel) ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียติ

แด่ นักบุญ บาร์โธโลมิ , มาร์ค และ จอห์นแบบติส โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1472 - 1476 

สิ่งที่โดดเด่นของวิหารกค็งเป็นโดมขนาดใหญ่ที่ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนหลากหลายสสีนั...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  จากน้ันน าทา่นสู่เมือง ซิรม์ิโอเน่ (Sirmione) Unseen อกีแห่งของอติาลี เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 

2,000 ปี ที่ข้ึนช่ือว่าสวยงามและได้รับความนิยมจากนักทอ่งเที่ยวมากที่สดุ น าทา่น ล่องเรือทะเลสาบ 

การด์า้ ชมความสวยงามของวิวทวิทศัน์ ของทะเลสาบน า้จืด ที่เกดิจากน า้แขง็ละลายจากเทอืกเขาแอลป์  

ดังน้ันซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเลก็ๆ แต่ก ็

มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยวได้ตลอดทั้งปี...     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันมุ่งหน้าสู่ไฮไลท์ของเส้นทางน้ี เทือกเขาโดโลไมท ์โดยยอดเขาโดโลไมเป็นหินปูนเกิดจากการกัด

กร่อนของเกลด็น า้ค้างและธารน า้แขง็ ลักษณะเป็นหน้าผาซ้อนกันเป็นช้ันๆ ต่อกันเป็นแนว ครอบคลุม

พ้ืนที่ต้ังแต่ทางตอนใต้ของแคว้นทโิรล ไปจนถึงแคว้นเวเนโต้  และจะมีภเูขาสีเขียวที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้

ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่ถูกจัดให้เป็นหน่ึงในยอดเขาที่สวยงามที่สดุในโลก มุ่งหน้าสู่ Great 

Dolomite Road บนเส้นทางสายน่ีทัศนียภาพรอบกายท่านจะท าให้รู้สึกราวกับสรวงสวรรค์ ความงามของ

ธรรมชาติที่ รังสรรค์อย่างลงตัวผ่านหมู่บ้าน Arabba หมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นส่วนหน่ึงของเขตพ้ืนที่ทาง

ประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งอิตาลี ลัดเลาะผ่านขุนเขา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ออรทิ์เซ่  เมืองที่



ล้อมรอบด้วยหุบเขามากมาย ท าให้บรรยากาศของเมืองตากอากาศแห่งน้ีอุดมไปด้วยความร่มร่ืน และ

ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวอย่างมากมาย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  ALPENHOTEL RAINELL หรือเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6) ออรติ์เซ่ - กระเชา้ Alpe Di Siusi - วาล ดิ ฟุเน่ - คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ ข้ึนสู่บนเนินเขาที่เราเรียกว่า “Alpe Di Siusi” น าท่านชมวิวทวิทศน์บนทุ่งหญ้า

ราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ข้ึนช่ือว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาด

มหัศจรรย์ของดินแดนเทอืกเขาโดโลไมทจ์ากมุมสูงรอบด้าน ชมทศันียภาพอันย่ิงใหญ่ของหุบเขา โตรกผา

โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่น มีเส้นทาง

เดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเกบ็ภาพสวย อันประทับใจก่อน ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ

บรรยากาศสดุที่จะบรรยายอสิระให้ทา่นเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าทา่นสู่ เขต Val Gardena ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวที่อยู่ทา่นกลางหุบเขา ต้ังอยู่ที่ความสูง 1236 เมตร

เหนือระดับน า้ทะเล  จากน้ันน าชมความมหัศจรรย์ของ Culture Landscape ที่ผสานได้อย่างลงตัวของความ

ย่ิงใหญ่ของภเูขาที่เป็นฉากหลัง เบ้ืองหน้าคือ หมู่บ้านสงบๆ Val di Funes ชมโบสถ์ Santa Magdalena ที่

เป็นเอกลักษณ์อนังดงาม  จากน้ันเดินทางสู่ คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่ (Cortina D’ampezzo) เมืองสกรีีสอร์

ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทอืกเขาโดโลไมท ์ (Dolomite) เพียงแห่งเดียวของอติาลีที่ได้รับการยกย่องให้

เป็น 1 ใน 10 สกรีีสอร์ทที่ดีที่สดุในโลก เมืองน้ีอยู่สงูจากน า้ทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น 

ไข่มุกแห่งเทอืกเขาโดโลไมท ์ เป็นสถานที่ตากอากาศตลอดปีของชนช้ันสงูและบรรดาหนุ่มสาวที่ไม่ได้มา

เพียงเพ่ือเล่นสกเีทา่นั้น แต่ในหน้าร้อนมักนิยมทอ่งเที่ยวแบบ HIKING อสิระให้ทา่นเดินเล่นชมเมืองเลือก

ซ้ือของที่ระลึกหรือเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย...  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั   HOTEL GOLDEN PARK RESORT หรือเทียบเท่า 

 

   

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7) คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่ - เบรสซาโนเน่ - บรูนโิค่ - หุบเขาบราเอียส -     

ทะเลสาบบราเอียซ  -  ทะเลสาบมิซุริน่า - คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองเบรสซาโนเน่ (Bressanone) เมืองขนาดไม่เลก็ไม่ใหญ่บรรยากาศน่ารักที่ราย

ล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร บาร์กาแฟที่ท่านสามารถเดินเล่น ชอ็ปป้ิง ชิมขนมจิบกาแฟ ชมเมืองได้

อย่างเพลิดเพลิน  น าท่านเดินทางไต่ระดับขึ้ นสู่  เขตหุบเขาบราเอียส (Braies Valley) มุ่งหน้าสู่  

ทะเลสาบบราเอียส (Braies Lake ) ทะเลสาบสีเขียวมรกตที่รายล้อมไปด้วยป่าสนแห่งเทอืกเขาแอลป์ใน

ระดับความสูง 1,496 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล นอกจากกิจกรรมเดินเล่นชมความงามของทะเลสาบ

โดยรอบแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมพายเรือไม้ขนาดเล็กชมความใสของน า้ใน

ทะเลสาปจากจุดเช่าเรือของอุทยานได้ด้วย ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบแห่งน้ีจะกลายเป็นน า้แขง็และถูกปก

คลุมด้วยหิมะโดยรอบจนสามารถเดินเท้าเหนือทะเลสาบได้เลยทเีดียว 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

จากน้ันเดินทางสู่ วาล ดิ ฟุเน่ (Val Di Funes) ยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท ์อิสระให้ทุกท่านเกบ็

ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  น าท่านออกเดินทางไต่ระดับความสูงขึ้ นไป อีกที่ระดับความสูงราว 

1,750 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลเพ่ือไสัมผัสความงาม ทะเลสาบมิซูริน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบ

ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาแห่งเขตแคว้นเวเนโต้ (Veneto) ในอิตาลี นอกจากการสัมผัสทศันียภาพที่

งดงามแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทะเลสาบแห่งน้ีจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่มีการวิจัยว่าอากาศ

บริเวณน้ีมีค่าความบริสุทธิ์ที่สูงมากจนท าให้ถูกเลือกเป็นที่ต้ังศูนย์บ าบัดโรคหอบหืดในเดก็แห่งเดียวใน

อติาลีด้วย ในการแข่งขันโอลิมปิคฤดูหนาว ปี 1956 ทะเลสาบแห่งน้ีถูกเลือกใช้เป็นสถานที่ในการจัดการ

แข่งขันกีฬาสเกต็น า้แขง็ประเภทความเรว็ ( Speed Skating ) ที่ใช้ลานน า้แขง็ธรรมชาติเป็นคร้ังสุดท้าย... 

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลับสู่ที่พัก...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั   HOTEL GOLDEN PARK RESORT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  (8) คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่ - เวโรน่า - ชมเมือง - มิลาน - ชมเมือง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองต้นก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขาน

กนัมากว่า 700 ปีโดยทา่นเชคเปียร์ น าชมบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กบัภาพของระเบียงแห่ง

เร่ืองราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละคร

กลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอนัดับสามของโลก...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ

อิตาลี เมืองแห่งแฟช่ัน และเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่ส าคัญเมืองหน่ึงของยุโรป  น าท่านเข้าชม มหา

วิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

เร่ิมสร้างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การ

ตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 

ช้ิน บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ 

โดยมีนักประพันธช์าวอังกฤษช่ือ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารทีส่รา้งเลียนแบบเม่น” 

เน่ืองจากการตกแต่งด้านนอกเตม็ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบเรียบง่าย แต่ทว่าสง่างาม

และกว้างขวาง สามารถรับผู้เข้าชมได้ถึง 40,000 คน... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... ชม อาคาร

แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที ่2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ต้ังช่ือตามพระนามกษัตริย์ที่

ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันน้ี อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านมิลานที่

หลากหลายด้วยสนิค้านานาชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑคุ์ณภาพของอติาลีเอง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตลท์อ้งถิน่ 

ทีพ่กั   ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง  (9)   มิลาน - สุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย ก่อนน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน  

14.05 น. ออกเดินทางจากสนามบนิมิลาน ประเทศอิตาลี โดยการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง  (10)   สุวรรณภูมิ  

05.55 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************** 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ ทา่นละ  

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ทา่น) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาทา่นละ 

178,800.- 

169,800.- 

160,800.- 

151,800.- 

32,000.- 

35,000.- 

175,800.- 

166,800.- 

157,800.- 

148,800.- 

32,000.- 

35,000.- 

176,800.- 

167,800.- 

158,800.- 

149,800.- 

32,000.- 

35,000.- 

 

** อตัราค่าบริการ ทีเ่สนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิม่

ท่านละ 20,000.- บาท **  

 

 



คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ทา่น) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

1758 

1668 

1578 

1488 

320 

1408 

1758 

1668 

1578 

1488 

320 

1408 

 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษี

สนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย)  

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 5,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท   

ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

  “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

 

 

 

 



การยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ เนือ่งจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่

จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ทางทวัรจ์ัดให ้ยกเว้นจะตกลงกัน

เป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้

เดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม

น าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กอง

ตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูต

งดออกวีซ่า อนัสบืเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

เอกสารส าหรบัการยืน่วีซ่า 

 

1.  หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าข้ึนไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสขีนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์

เทา่นั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่

ละสถานฑตู 

· พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วันเข้าท างาน 

และวันที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

· ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     

กรณีเกษียณอายุ ใช้   

        ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

· เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้

เอกสารการเสยีภาษี 

·  นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

 

 



4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือ

ของแต่ละสถานฑตู) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็น

ภาษาองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและ

ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้

ออค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสติูบัตร ในกรณีที่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา หรือ 

เดินทางไปกบัทา่นใดทา่นหน่ึง ท าที่เขต หรืออ าเภอเทา่น้ัน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่า

ยกเลิกตัว๋  

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่น

ใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง

ส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป

ด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็

อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์

หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าทา่นต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 



10. ในกรณีที่ทา่นขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่

อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมา

จากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความ

ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง

ของทวัร์น้ันๆ หากทา่นผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์

น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่าน

เหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรม

ที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล

โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน

, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ

ทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ

เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่

สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ 

โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดี

ที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะ

เดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


