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จดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว 3 ประเทศไฮไลทข์องยโุรป ประวัตศิาสตรช์าตอิันยิง่ใหญ่ สถาปัตยกรรมอันโดด

เดน่ ภมูทิัศนง์ดงามตา ทัง้หมดนีร้อคอยใหท้า่นมาสมัผัส ชมความยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอติาล ีมรดก

ตกทอดจากบรรพบรุษุทิง้ไวใ้หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิชมงานศลิปะชัน้สดุยอดทีโ่ลกยอมรับทีน่ครรัฐวาตกินั ศนูยก์ลางของ

ครสิตจ์ักร เดนิเทีย่วเมอืงในฝันในยคุเรอเนสซองสท์ีฟ่ลอเรน้ซ ์หรอืลอ่งเรอืตามล าคลองในเวนสิ ท่ามกลางบรรยากาศ

อันแสนโรแมนตกิ เทีย่วไปอยา่งไมรู่เ้บือ่ในสวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนในฝัน ภมูทิัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา 

สัมผัสหมิะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยอืนฝร่ังเศส กล่าวกันว่าเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีวีติ เดนิทอดน่องไปตามถนน 

Champs-Élysées ในปารีส ความยิง่ใหญ่ของพระราชวังแวรซ์ายน์ จุดเปลีย่นของการปกครองทีโ่ลกจะตอ้งจดจ า 

เสน้ทางทอ่งเทีย่วแสนสวยของยโุรปนีก้ าลังรอทา่นมารว่มเดนิทางไปกบัเรา 

วนัที่วนัที ่ 11  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ  --  กรงุโรมกรงุโรม  ((อติาลีอติาล)ี)  เสาร์เสาร ์ 

21.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ

สะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 
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วนัที่วนัที ่ 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรฐัวาตกินันครรฐัวาตกินั  --  โคลอสเซยีมโคลอสเซยีม  --  น า้พุเทรวี่น า้พุเทรวี ่ --  บนัไดสเปนบนัไดสเปน  --  

เซยีนา่เซยีนา่  

อาทติย์อาทติย ์ 

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944  

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ล่าชา้ของสายการบนิ,การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุด

งาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทาง

ลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม

ได ้หวัหนา้ทวัร  ์มีสทิธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจ

รับผดิชอบได ้

 

06.50 น. คณะถงึสนามบนิลโีอนารโ์ดดาวนิช ีกรุงโรม ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ รถโคช้น าทา่นเดนิทางเขา้สูน่ครรัฐวาตกิัน ซึง่เป็นรัฐอสิระและ

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ เขา้สูน่ครรัฐวาตกิัน ซึง่เป็น

รัฐอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ ตืน่ตาตืน่ใจกับ

ความอลังการของมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ ที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อ่า

หรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียตา้ (Pieta) ผลงานชิน้เอกของไมเคลิแอง

เจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์นิี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชม

ไดย้าก ซึง่ปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิง่ทีส่ าคัญล ้าคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาลทีัง้ส ิน้  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย หลังอาหาร น าเทีย่วชมเมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญ่มอีายุเกา่แก่กว่า 2,000 ปี น า

ท่านเขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลก สนามกฬีาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.80 (ตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่1) อฒัจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทราย สามารถ

จุผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้ืน้สนามประลองมหีอ้งใตด้นิทีส่รา้งขึน้

เพือ่ขังสงิโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยใหอ้อกมาต่อสูก้ันกลางสนาม 

ปัจจบุนัไดม้กีารบรูณะเป็นโบราณสถาน ทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วไดท้ั่ว

โลก ถ่ายรูปกับประตูชัยคอนสแตนตนิ, ผ่านใหท้่านไดช้มเขตอุทยาน

ประวัตศิาสตรโ์รมันฟอร่ัม ซึง่เป็นศูนยก์ลางชวีติในเมอืงของโรมยคุโบราณ, 

(232 ก.ม.) 
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สนามกฬีามักซมีสุ ทีเ่กา่แกแ่ละยิง่ใหญ่ทีส่ดุจุคนได ้250,000 คน, แลว้ไป

ชมน ้าพเุทรวี ่ผลงานมาสเตอรพ์ซีของนโิคลัส-ซาลว ีอสิระใหท้่านไดส้ ารวจ

สนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนคอนดอตต ิในเขตยา่นบนัไดสเปน ทีม่ชี ือ่เสยีงและ

คลาคล ่าไปดว้ยนักท่องเที่ยว จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงเซยีน่า ซึง่เป็น

เมอืงสวยงามทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก HOTEL ATHENA SIENA**** หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.athenasiena.com 

วนัที่วนัที ่ 33  เซยีนา่เซยีนา่  --  หอเอนปิซา่หอเอนปิซา่  --  ฟลอเรน้ซ์ฟลอเรน้ซ ์ --  ดโูอโม่ดโูอโม่  --  จตรุสัซนิญอเรยีจตรุสัซนิญอเรยี  จนัทร์จนัทร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ อนัเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 

7 ของโลก ในแควน้ทอสคาน่า ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นร่องรอยของ

อารยธรรมของชาวอทีรัสกัน ที่อยู่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนครสิต์กาล จนกระทั่ง

โรมันเขา้มาครอบครอง บา้นเรอืนตลอดจนปราสาทเกา่แกต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา 

เป็นชยัภมูทิีเ่หมาะสมผ่านทอ้งทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลติไวน์ชัน้ดขีอง

แควน้นี้ น าท่านเขา้สู่จตุรัสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Campo dei Miracoli) 

แปลวา่ "จตรัุสอศัจรรย"์ หรอืทีไ่ดรั้บลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชือ่ จัตุรัสดู

โอโมแหง่ปิซา่ คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ ประกอบ

ไปดว้ยสิง่กอ่สรา้งไดแ้ก ่มหาวหิารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศลี

จุ่ม (Baptistery) เริ่มสรา้งปีค.ศ.1173 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1372 ปัจจุบัน

ยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อสิระใหท้่าน

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

(129 ก.ม.)  

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย หลังอาหาร น าคณะเดนิทางเขา้สู่เมอืงเก่าของนครฟลอเรน้ซ ์เมอืงนี้เป็น

ศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์และเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถ

โคช้เขา้ไปในเขตเมอืง มมีหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรอื Duomo 

แหง่นครฟลอเรน้ซเ์ป็นศูนยก์ลาง ใกลก้ันเป็นจตุรัสซนิญอเรยี เดมิเป็นทีต่ัง้

รูปปั้นเดวดิของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไวใ้น

แกลลอเรยี อะเคเดม ีผ่านชมพพิธิภัณฑอ์ฟุฟิซ ีทีเ่ก็บงานศลิปะล ้าค่าในยคุ

กลางใกล ้ชมสะพานอนัเกา่แกเ่วคคโิอ สะพานแหง่แรกทีข่า้มแมน่ ้าอารโ์น  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก STARHOTELS VESPUCCI**** หรอืเทยีบเท่าใน www.starhotels.com  

http://www.starhotels.com/


Page 4 of 17 

 

 

 

ระดับเดยีวกนั 

วนัที่วนัที ่ 44  ฟลอเรน้ซ์ฟลอเรน้ซ์  --  เวนสิเวนสิ  เมสเตร้เมสเตร้  --  เทีย่วเกาะเวนสิเทีย่วเกาะเวนสิ  --  จตัุรสัซานมารโ์คจตัุรสัซานมารโ์ค  --  

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่    

องัคารองัคาร  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดนิทางสูจั่งหวัดเวเนเซยี เมอืงหลวงของแควน้เวเนโตเป็นแควน้ทีม่คีวาม

มั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอติาลี และยังเป็น

แควน้หนึง่ทีม่นัีกท่องเทีย่วมามากทีสุ่ดแห่งหนึง่อกีดว้ย มนัีกท่องเทีย่วมา

เยอืนไมต่ ่ากวา่ 60 ลา้นคนในทกุๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าท่านลงเรอืทัศนาจรขา้มสูเ่กาะเวนสิ (เมอืงทีไ่ม่มรีถยนตว์ิง่ผ่าน) เกาะเว

นสิ มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง 

ขึน้ฝ่ังทีซ่านมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ ผ่านชม Doge Palace อันเป็น

ทีป่ระทับของเจา้ ผูค้รองนครเวนิสในอดีตและมคีวามรุ่งเรือง เมือ่ครัง้ท า

การคา้กับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มเีรื่องราวน่าสนใจในอดีต 

การเป่าแกว้มรูาโน่งานฝีมอืตัง้แตค่รัง้บรรพบรุษุทีม่ชี ือ่เสยีง แลว้ไปชมความ

สวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่กวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและ

สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ทีแ่มแ้ต่นโปเลยีนยังหลงใหล รายลอ้มไป

ดว้ยโบสถนั์กบญุเซนตม์ารค์, หอระฆัง, เสาแห่งนักบญุ ท าใหดู้งามสง่ายิง่

นัก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้

ของเมอืงอาท ิผา้ลูกไม ้หรอืจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร

มาตัง้แต่ปี 1720 น าท่านสัมผัสความเป็นเวนสิ ดว้ยการล่องเรอืกอนโดล่า 

เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ล าคลองนอ้ยใหญ่สลับดว้ยบา้นเรือนที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กวา้งที่สุดของเกาะ และงาน

ก่อสรา้งที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่สะพาน

เรยีลอลัโต ้

 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

19.30 น. คณะน่ังเรอืกลับสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญท่ีท่า่เรอืตรอนเคตโต ้  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.novotelmestre.co

m 

วนัที่วนัที ่ 55  เวนสิเวนสิ  เมสเตร้เมสเตร ้ ––  มลิานมลิาน  --  ดโูอโม่ดโูอโม่  --  ทาสซ์ทาสซ ์ --  แซรม์ทัแซรม์ทั  พุธพุธ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.novotelmestre/
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08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวง

แหง่แฟชัน่ของโลก น าคณะทา่นชมมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน จุดศูนยก์ลาง

อันศักดิส์ทิธิค์อื ดูโอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอันดับ

สามในยโุรป สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มหีลังคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 

ยอด และมรีูปปั้นหนิอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ช ิน้ บนสุดมรีูปปั้น

ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  อ ิสระใหท้่านได ้

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ แลว้ผ่านชมแกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล อาคาร

กระจกทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามสวยงาม หลังจากนัน้น าท่านชมโรงละครโอเปร่า 

ลาสกาลา่ ชมรปูปัน้ของ ลโีอนาโด ดาวนิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่ดัง 

(330 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงแซรม์ัท เมอืงทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

การยกย่องว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก ตัง้อยู่บนความสงูกว่า 1,620 เมตร 

(5 ,350 ฟุต) เ ป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  สัญลักษณ์ของ

สวติเซอร์แลนด์ สิน้สุดการเดนิทางดว้ยรถโคช้ พาคณะน่ังรถไฟสู่หมู่บา้น

แซรม์ทั 

(138 ก.ม.) 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local Fondue 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MIRABEAU HOTEL **** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.mirabeauhotel.co

m 

วนัที่วนัที ่ 66  ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  พาราไดซ์พาราไดซ ์ --  แซรม์ทัแซรม์ทั  พฤหสับดีพฤหสับด ี 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านสูส่ถานีเคเบิล้คาร ์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพือ่

สมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และ

ไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้า

แบบพาโนรามาววิ (น่ังได ้6 ทา่น) ไตค่วามสงูเหนือลานสกอีันกวา้งไกลสดุ

สายตา แลว้เปลีย่นเป็น Cable Car ใหญ่จุไดก้ว่า 80 คน ชืน่ชมกับทวิทัศน์

ทีส่วยงาม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สูงกว่า

ยอดเขายงูเฟราและยอดเขาเอกยุดูมดิ ีในเขตมงตบ์ลังก ์ชมถ ้าน ้าแข็งทีอ่ยู่

สูงที่สุดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม ลานหมิะกวา้งให ้

ท่านไดส้ัมผัสอย่างจุใจ หลังจากนั้น อิสระตามอัธยาศัย ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพษิ หรือเดนิเที่ยวชมเมือง 

ถา่ยรปู อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงสวรรคข์องนักสก ี  

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
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บา่ย หลังจากนั้น อสิระตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการพักผ่อนใน

เมอืงปลอดมลพษิ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง ถ่ายรูป อกีทัง้ยังเป็นเมอืงสวรรค์

ของนักสก ี  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MIRABEAU HOTEL **** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.mirabeauhotel.co

m 

วนัที่วนัที ่ 77  แซรม์ทัแซรม์ทั  --  เจนวีาเจนวีา  --  ชมน า้พุเจ็ตเดออวัชมน า้พุเจ็ตเดออวั  --  อานซีอานซี  --  ลยีงลยีง  ศกุร์ศกุร ์ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวสิทีแ่ทบจะไมม่ี

อะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นทีต่ัง้ของ

ธนาคารจ านวนมาก น าทา่นผา่นชมทีต่ัง้ขององคก์ารสหประชาชาต ิผ่านชม

สถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า ศาลากลางเมอืงเจนีวาทีม่คีวามเก่าแก่กว่า 

500 ปี จากนัน้ น าท่านชม น ้าพุ Jet d’Eau นัน้ตัง้อยูใ่จกลางของทะเลสาบ

เจนีวา  น ้าพุ เจ็ต เดอ อัว นัน้สรา้งขึน้มาเพือ่ใชใ้นวัตถุประสงคอ์ืน่ในตอน

เเรก โดยท าหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนลิน้เพือ่ระบายเเรงดันออกมาจากระบบไฮดรอ

ลกิ ซึง่จะสบูฉีบน ้าใหก้บับรรดาชา่งฝีมอืของเมอืงเจนีวา ซึง่ก็สรา้งความตืน่

ตาตืน่ใจในยคุนัน้อยูพ่อสมควร จนเมือ่งานเสร็จสิน้ลงเเลว้ ก็ไดม้กีารยา้ยทอ่

นี้มาอยู่ตรงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมกีารเสรมิเป็นเครือ่งสบูน ้าจ านวน 2 

ตัวทีส่ามารถแดน ้าขึน้ไปสูงถงึ 140 เมตรดว้ยความเร็วกว่า 200 กโิลเมตร

ตอ่ชัว่โมง จนกลายมาเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของเมอืง 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงเมอืงอานซ(ีAnnecy) เป็นเมอืงเล็กๆน่ารัก ตดิทะเลสาบ มี

แมน่ ้าสายเล็กๆ และบา้นเรอืนสลีูกกวาด จนไดร ้บัการขนานนามว่า Venice 

แหง่ฝร่ังเศส และเป็นอกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอันดับตน้ๆ

ของฝร่ังเศส โดยตัวเมอืงอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอานซ(ีAnnecy 

Lake) ของฝร่ังเศส ตัง้อยูใ่นแควน้โอแวรญ์-โรนาลป์ ของประเทศฝร่ังเศส มี

แมน่ ้าทรโีอ (Thiou river) ไหลผา่นกลางเมอืง และมปีราสาทอลิเซล (The 

Palais de l’Isle) ตัง้อยูบ่นเกาะกลางแมน่ ้า เสมอืนเป็นเอกลักษณ์ของตัว

เมอืงอานซ ีทัศนยีภาพของตัวเมอืงสวยงามมากเนื่องจากมทีะเลสาบแอนซี่

อยู่ตดิกับเมอืงเก่า และมเีทือกเขาแอล์ปเป็นฉากหลังของตัวเมอืง ท าให ้

อานซป็ีนจุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว อานซอียู่ห่างจาก

สนามบนิเจนวีาแค ่40 กโิลเมตรเทา่นัน้ 
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16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลยีง (Lyon) เมอืงส าคัญทางตอนใตข้องฝร่ังเศสโดย

ใหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ ใหอ้สิระเดนิเลน่ชมเมอืง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก CROWNE PLAZA LYON**** หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.crowneplazalyon.c

om 

วนัที่วนัที ่ 88  ลยีง – น ัง่รถไฟ TGV สูป่ารสี – พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ - เทีย่วชมมหานคร

ปารสี – หอไอเฟล -โบสถโ์นตเตรอดาม  

เสาร์เสาร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านน่ังรถไฟ TGV สูน่ครปารสีวิง่ดว้ยความเร็ว 250 กโิลเมตรต่อชัว่โมง

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  
 

11.00 น. คณะเดนิทางถงึสถานีรถไฟ Paris Est  ในนครปารสี รถโคช้ทอ้งถิน่น าท่าน

เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 

บา่ย น าคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ซึง่ในอดตีเป็นพระราชวังทีใ่หญ่โตมากทีส่ดุ

ของโลก สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 

ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพพิธิภัณฑท์ีส่ าคัญและใหญ่โตทีสุ่ดใน

ปารสี ทีนั่ก ท่องเทีย่วไม่ควรพลาดชม ภายในเป็นทีเ่ก็บรักษาวัตถุโบราณ

ตา่งๆ ทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลก เชน่ ภาพเขยีนลาชาก็อง (La Jaconde) 

หรอืภาพโมนาลซิ่า อันเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วนิซ ีจติรกรและ

สถาปนกิชาวอติาเลยีน และวัตถโุบราณซึง่เป็นศลิปะอันล ้าค่าจากชาตติ่างๆ 

กว่า 300,000 ช ิน้ ที่ฝร่ังเศสเคยมีอทิธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่

ไดม้าจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชยี เช่น รูป

แกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลัก

เทพธดิาวนัีส (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนกิชือ่ดัง

ชาวอเมรกิัน ไดส้รา้งทางเขา้พพิธิภัณฑเ์ป็นรูปปิรามดิกระจกครอบคลุมเนื้อ

ทีบ่นลาน นโปเลยีน ท าใหส้ถาปัตยกรรมของพพิธิภณัฑแ์หง่นีด้โูดดเดน่เป็น

สงา่ 

 

 

 

15.00 น. น าทา่นเทีย่วชมมหานครปารสี นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก ชมมหา

วหิารโนตเตรอดาม มหาวหิารในยคุกอธคิ ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุง

ปารสีบนเกาะกลางแมน่ ้า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดรั้บการบูรณะโดย เออแชน วี

ยอเลต-์เลอ-ดุค สถาปนกิคนส าคัญทีสุ่ดคนหนึง่ของฝร่ังเศส ประตมิากรรม

และหนา้ต่างประดับกระจกส ี(stained glass) ระหว่างการปฏวิัตฝิร่ังเศส 
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มหาวหิารแห่งนี้ไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะ

ทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และไดม้ีการบูรณะครั ้งใหญ่ระหว่าง

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 จากนัน้น าคณะบันทกึภาพหอไอเฟลจากมุมกวา้ง ณ 

จตุรัสทรอคคาเดโร ปารสีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีวีติโดด

เดน่ดว้ยผลงานศลิปะอนัยิง่ใหญ ่

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-

montparnasse.com 

วนัที ่9 พระราชวงัแวรซ์ายส ์- รา้นดวิตีฟ้ร ี- หา้งแกลลอรีล่าฟาแยตต ์–  

เรอืลอ่งแมน่ า้แซนน ์DINNER CRUISE 

อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่พระราชวังแวรซ์ายส ์พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในปฐพซีึง่อยู่

ห่างจากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ปัจจุบันบางส่วน

ของพระราชวังนี้ไดรั้บการบูรณะเรียบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความงามของ

พระราชวังภายในหอ้งต่าง ๆ อาท ิหอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวนัีส, หอ้ง

เทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลล์ออฟมลิเลอร์ แต่ละหอ้งของพระราชวัง

ลว้นมคีา่ดว้ยภาพ เขยีนสแีบบเฟรสโก ้โดยชา่งฝีมอืเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่า

แกก่ารยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวังทีง่ดงามล ้าคา่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บา่ย น าคณะเที่ยวชมมหานครปารีสต่อ  เดินทางสู่ย่านถนนชองป์เซลิเช ่

(Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคัญมคีวามยาว 2 กม. ร่มรืน่ไปดว้ย

เงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าพ ุ

ภัตตาคารชัน้เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีม่สีสีันตลอด 24 ชั่วโมง 

จนไดช้ือ่วา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

ที่โด่งดังของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้ าหอม, เครื่องส าอางค์, 

เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในรา้น Duty Free ที่คืนภาษีใหก้ับ

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝร่ังเศสและอิตาลีใน

หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์ยา่นถนนออสแมนบโูลวารด์ 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่าแบบฝร่ังเศส บนเรอืล่องแมน่ ้าแซนน์ พรอ้มชมสถานที่

ส าคัญคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่

เก่าแกส่รา้งดว้ยศลิปะแบบเรอเนสซองสค์วรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าใหป้ารสี

โดดเดน่เป็นมหานครทีง่ดงามแหง่หนึง่ของโลก 
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 น าท่านเขา้สู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-

montparnasse.com 

วนัที่วนัที ่ 1100  ปารสีปารสี  --  เดนิทางกลบักรงุเทพเดนิทางกลบักรงุเทพ  จนัทร์จนัทร ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิชารล์เดอโกล เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลา

ใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

13.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931  

วนัที่วนัที ่ 1111  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  องัคารองัคาร  

05.55 น. การบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ 

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลกัฯ 

PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--

1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

8-18 ก.พ. 2563 

109109,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1166,,000000  1212,,000000  
--2727,,000000..--  

--2233,,000000..--  

15-25 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2563 

29 ก.พ. – 10 ม.ีค. 2563 

7-17 ม.ีค. 2563 

110099,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1166,,000000  1133,,550000  
--2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  
14-24 ม.ีค. 2563 

21-31 ม.ีค. 2563 

** 10-20 เม.ย. 2563 ** 112112,,000000  110011,,000000  9966,,000000  1166,,000000  1133,,550000  
--2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  

PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--

1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

18-28 เม.ย. 2563 

111100,,000000  9999,,000000  9944,,000000  1166,,000000  1133,,550000  
--2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  

25 เม.ย. – 5 พ.ค. 2563 

2-12 พ.ค. 2563 

9-19 พ.ค. 2563 

16-26 พ.ค. 2563 

23 พ.ค. – 2 ม.ิย. 2563 
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30 พ.ค. – 9 ม.ิย. 2563 

111100,,000000  9999,,000000  9944,,000000  1166,,000000  1133,,550000  
--2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  

6-16 ม.ิย. 2563 

13-23 ม.ิย. 2563 

20 – 30 ม.ิย. 2563 

27 ม.ิย. – 7 ก.ค. 2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุมาตรฐานยโุรป 

คา่เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม / คา่ล่องเรอืกอนโดล่าทีเ่กาะเวนสิ / ค่าเรอืไป-กลับเกาะเวนสิ / ค่า

กระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขาแมทเทอรฮ์อรน์ / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารสี / คา่ลอ่งเรอืพรอ้มรับประทานอาหาร

ค ่า / ค่าเขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์ / ค่าเขา้ชมพพิธิภัณฑล์ูฟร ์โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการจัด

โรงแรมที่พัก หากช่วงวันเดนิทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมผีลท าให ้

โรงแรมไมม่หีอ้งพักว่าง หรอื การปรับราคาสูงขึน้กว่า Contract Rates โดยจะเลอืกโรงแรมทีอ่ยูใ่น

ระดับเดยีวกนั แตเ่ป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิ

รสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ ในกรณีททีา่นมขีอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณา

สอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความเหมาะสม  

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อติาล ี(เชงเกน้) **เป็นไปตามเงือ่นไขและกฏเกณฑข์องสถานฑตูกลุม่เชงเกน้** 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 

บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกนิ 150,000 บาท ทัง้นี้

ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของ

ทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกัน
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เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบอุยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการ

นอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรมท่องเทีย่ว

ได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว                 

          หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามา

หักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว
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จะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

ห ม า ย

เหต ุ

หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100%, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปร์

แอรไ์ลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 

  คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตั๋วในทกุกรณี 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่าง

กนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 
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ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่

ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องป รับอากาศเนื่องจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจ

มลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่ว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยใน

วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่

ระบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่าก

มกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่

ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ
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ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 

10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 

ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศ

อติาล)ี 

 VFS อติาล ี: เดอะพลาซา่, ชัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร,์ ถนนพญาไท,แขวงวังใหม,่ เขตปทุมวัน, 

กรงุเทพฯ  

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น , ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ , ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ , ส าเนาทะเบยีนสมรส , 

หยา่  

 ส าเนาสูตบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุเกนิ 20 ปีบรบิูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็น

นักเรยีน/นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทไมเ่กนิ สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ 
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ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นการไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 1  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวั มอีายุไมเ่กนิ 15 

วนัจากวนัยืน่ค ารอ้งวซี่า พรอ้มส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั โดยไม่มี

ขอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ให ้

เห็นว่ามฐีานะการเงนิเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมือ่กลับสู่ภูมลิ าเนา ในกรณีที่

เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย 

***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1–6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมา

ท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พรอ้ม

ส าเนาบตัรนักเรยีน/นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่ง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

 และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ  
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  าใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวนบรษัิทฯยนิดคีนืค ่ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


