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18.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิการต์า้ร ์แอร์

เวย ์(QR) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโดฮา ประเทศการต์า้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR 833   

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตโิดฮา  จากนัน้ เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัยเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ QR 115   

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฟิูมซิโิน ่(FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอติาล ี น า

ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ใน

ฤดหูนาว) 

 

วนัที่สอง โดฮา •  โรม • นครรฐัวาตกินั • มหาวหิารเซน้ทป์เีตอร์ • โคลอสเซยีม • น า้พุเทรวี ่ 
บนัไดสเปน •  ปซิา่            ( - / กลางวนั / เยน็ ) 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ• สนามบนิโดฮา                                
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เดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (STATE OF THE VATICAN CITY)  

- นครแหง่ครสิตจักรทีอ่ยูใ่นกรงุโรม ถอืเป็นศนูยก์ลางของครสิตศ์าสนกิชน นกิายโรมนัคาทอลกิ เป็นที่

ประทับของพระสนัตะปาปา และประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ  

- น าท่าน ถา่ยรูปบรเิวณ จตัุรสันกับุญปีเตอร ์(ST. PETER’ SQUARE) ออกแบบโดย จาน 

ลอเรนโซ เบอรน์นิ ีอกีหนึง่ประตมิากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหนิออ่นใหห้ายใจได ้จัตุรัสสามารถจุ

คนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมเีสาโอบสีสิหนิแกรนติแดง สงู 25.5 เมตร จากอยีปิต ์ซึง่เป็น

การแสดงถงึแสงยานุภาพของโรมนัทีม่ตีอ่ประเทศในยโุรปและแถบเมดเิตอรเ์รเนยีนในขณะนัน้ 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเก็บรปูเป็นทีร่ะลกึบรเิวณดา้นนอก กบัความยิง่ใหญข่อง อกี 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง ตน้แบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม 

(COLOSSEUM)  

- ชือ่อยา่งเป็นทางการวา่ ฟราเวยีนแอมฟิเธยีเตอร ์สรา้งขึน้ในสมยัของจักพรรดเิวสปาเซยีนในปี ค.ศ. 

70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอกี 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจา้ไททัส เป็นสนามกฬีาทีจ่ะเป็นการ

ประชนัการต่อสูร่ะหว่างเหล่านักรบกลาดเิอเตอรด์ว้ยกันเอง และกับสัตวด์ุรา้ย เชน่ สงิโต ชา้ง แรด 

เป็นตน้ 
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 บา้งก็กล่าวกันว่าการต่อสูใ้นโคลอสเซีย่มท าใหส้ัตวบ์างชนดิแทบจะสญูพันธุเ์ลยทเีดยีว การสรา้งอาคาร

แบบอฒัจันทรก์ลม 3 ชัน้ขนาดใหญแ่หง่นีย้งัถอืวา่เป็นการผลติซเีมนตแ์หง่แรกๆ ของโลกอกีดว้ย 

 

ผา่นชม โรมนัฟอร ัม่ (ROMAN’S FORUM)  

- อดตีศูนยก์ลางทางสังคม เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบรเิวณนี้นัน้เป็นทีต่ัง้

ของประตชูยั 2 แหง่ ทีเ่ป็นตน้แบบของฝร่ังเศส น่ันคอื ประตูชยัคอนสแตนตนิ สรา้งขึน้ในครัง้ทีพ่ระ

เจา้คอนสแตนตนิไดช้ยัชนะเหนอืพระเจา้แมกเซนเทยีส และประตชูยัไททัสทีส่รา้งขึน้หลังจากไดรั้บ

ชยัชนะเหนอืเมอืงเยลซูาเล็มในปี 81จากนัน้  

ชมความงามของ น า้พุุเทรวี ่(TREVI FOUNTAIN)  

- ทีม่ักกล่าวกันว่าเป็นน ้าพุทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก แต่แทจ้รงิแลว้น ้าพุแห่งนี้เป็น 1 ใน จุดพักน ้า

จากสะพานสง่น ้าเท่านัน้ แต่ดว้ยความสวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมรีูป

ปั้นเนปจูนหรอืเทพโพไซดอนพรอ้มเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มาของชือ่น ้าพุแห่งนี้นัน้มาจากหญงิชาว

โรม นามเทรวีท่ีไ่ดบ้รจิาคพืน้ทีบ่รเิวณนี้ใหเ้ป็นสาธารณะประโยชน์ บรเิวณดว้ยรอบยังมรีา้นไอศกรมี

เจลาโตร้สเลศิ ของขึน้ชือ่ของอติาลทีีม่หีลากหลายรส ถัดกนัไปไมไ่กล  
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น าทา่นเดนิชมและถา่ยรปูบรเิวณ บนัได

สเปน (SPANISH STEPS)  

- บันไดที่กวา้งที่สุดในยุโรป เชื่อม

ระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรี

นติี ้หากจุดโรแมนตคิของปารสีคือ

หอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบได ้

เ ช่ น นั้ น  เ พ ร า ะ ภ าพ ย นต ร์ รั ก

หลากหลายเรือ่งทีถ่า่ยท าในโรมนัน้ 

ก็มักจะไม่พลาดที่จะใหคู้่พระนาง

บอกรักหรือจุมพิตกันที่บันไดแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีสนิคา้แบรนด์เนมหลากหลายใหท้่านได ้

เลอืกสรรคอ์ยา่งเต็มที ่ไมว่่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, 

Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชมิกาแฟเอสเปรสโซต่น้ต าหรับ ก็มรีา้นกาแฟมากมายใหท้่านได ้

ลิม้ลอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่1) 

 เดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (PISA) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.  
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- อยูใ่นแควน้ทัสคาน ีเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จั้กอยา่งดเีกีย่วกบัหอเอนเมอืงปิซา่  ซากโบราณวัตถขุองเมอืง

ทีย่งัหลงเหลอืจากศตวรรษที ่5  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่2) 

ทีพุ่กั  HOTEL GALILEI 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้   ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย  5-7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณี

ตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณ จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (PIAZZA DEL DUOMO)  

- อันเป็นทีต่ัง้ หอเอนเมอืงปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชัน้ ที่

สรา้งดว้ยหนิออ่นขาว เอกลักษณ์และสาเหตุทีท่ าใหห้อระฆังแห่งนี้ไดเ้ป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลกนัน้

คอืการทีต่ัวอาคารมลีักษณะเอยีงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา (รวมคา่รถ Shuttle Bus ยงั

ไปหอเอนแลว้) 

 

 

วนัที่สาม        ปซิา่• เวนสิเมสเตร ้• ทา่เรอืตรอนเคตโต ้• เกาะเวนิส • จตัรุัสเซน็ทม์ารค์ • สะพานรอีาลโต ้ 
                        เวนสิเมสเตร ้                       (เชา้/ กลางวนั / เยน็ ) 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (VENICE MESTRE) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม. ฝ่ัง

แผน่ดนิใหญเ่มอืงหลวงของแควน้เวเนโต  

- เวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

- เดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต(้TRONCHETTO)  

- ลอ่งเรอืแบบเหมาล า ผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิสู ่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (VENEZIA) 

ดนิแดนแสนโรแมนตกิ สมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ 

และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณ ซานมารโ์คศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมนพูุเิศษ!! สปาเก็ตตีเ้สน้หมกึแบบเวนสิ (มือ้

ที ่4) 

 

 

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ จตัุรสัเซ็นท ์มารค์ 

(ST. MARK'S SQUARE)  

- ที่จั ก รพร รดิน โป เลียนยกย่อ งว่ า เ ป็ น

หอ้งรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยัง

เป็นที่ตั ้งของ มหาวิหารประจ าเขตอัคร

บดิรเวนสิ สรา้งขึน้ในแบบสถาปัตยกรรมไบ

แซนไทน ์ซึง่หาไดย้ากในปัจจบุนั เนือ่งจาก

ถูกท าลายไปเกอืบหมดสิน้ในครัง้ทีอ่อกโต

มันเขา้ยดึ ส าหรับตัวมหาวหิารจะเชือ่มกับ พุระราชวงัดอรจ์ (DOGE'S PALACE) พระราชวัง

แบบเวนสิ-โกธคิทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นทีป่ระทับของยุคแห่งเวนสิ และยังม ีหอระฆงัซนัมารโ์ก (ST 

MARK'S CAMPANILE) หอระฆังสงู 98.6 เมตร โดยองิการสรา้งจากรูปแบบเดมิในปี 1514  ไม่

ไกลกันจะเป็นทีต่ัง้ของ สะพุานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุม้โคง้ทีเ่ชือ่ม
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ระหวา่งพระราชวังดอรจ์และเรอืนจ า โดยสาเหตุทีไ่ดช้ ือ่ว่าสะพานถอนหายใจนัน้มอียูห่ลายเรือ่งเล่า 

ไม่ว่าจะเป็นการถอนหายใจของนักโทษทีก่ าลังเดนิผ่านสะพานแห่งนี้ซ ึง่ทราบดวี่า แสงอาทติยท์ี่

สาดผา่นเขา้มาจะเป็นแสงสดุทา้ยกอ่นทีต่นใจเขา้เรอืนจ า บา้งก็วา่มคีูรั่กคูห่นึง่ไดน่ั้งเรอืกอนโดร่ามา

ทีบ่รเิวณสะพานแหง่นีไ้ดจ้มุพติกนัและถอนหายใจดว้ยความสขุทีรั่กของตนจะเป็นนรัินดร 

 

 

 

 แตเ่รือ่งทีท่ าสะพานนีโ้ดง่ดังทีส่ดุคงหนีไมพ่น้ นักรักบันลอืโลกแห่งเวนสิอยา่ง จอิาโคโม จโิรลาโม คาส

โนวา เป็นเพยีงคนเดยีวทีส่ามารถออกจากเรอืนจ าแห่งนี้ได ้โดยเรือ่งราวของชายหนุ่มมากดว้ยวาทะศลิป์คนนี้ถูกตพีมิพ์

และโดง่ดังในปี 1855 และถกูท าเป็นภาพยนตรใ์นปี 2005 

 

น าทา่นชมบรเิวณ สะพุานรอีาลโต ้(RIALTO BRIDGE)  

- สะพานขา้มคลองหลักอนัเกา่แกท่ีส่ดุของเวนสิ รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ ถา่ยภาพกับจุดชมววิบน

สะพาน ทีท่่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองทีใ่หญ่ทีส่ดุ ผ่ากลางเกาะเวนสิ ชมวถิชีวีติ

กลางสายน ้าของชาวทอ้งถิน่ทีใ่ชค้ลองแทนถนน 
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หมายเหต ุ:    ราคาทวัรไ์มร่วมคา่น ัง่เรอืกอนโดลา่ หากทา่นสนใจน ัง่เรอืกอนโดลา่ สามารถแจง้ทางหวัหนา้

ทวัร ์เพุือ่ประสานงานใหไ้ด ้ท ัง้นีไ้มแ่นะน าใหท้า่นตดิตอ่กบัเรอืเองเพุือ่ความปลอดภยัของทา่น 

เนือ่งจากอาจมมีจิฉาชพีุแอบแฝงตวัมา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที ่5) 

  จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืกลับขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร ้

ทีพุ่กั  NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่มลิาน (MILAN) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.  

- เมอืงส าคัญทางภาคเหนอืของอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอมบารด์ ีชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเซลต์

ค าวา่ MID-LAN ซึง่หมายถงึอยูก่ลางทีร่าบ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที ่7) 

น าทา่น แวะถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารมลิาน (DUOMO DI MILANO)  

- หนึง่ในโบสถศ์รสิตส์ถาปัตยกรรมกอธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ภายในวหิารเชือ่กนัวา่มกีารบรรจหุมดุตรงึ

ไมก้างเขนของจรงิทีใ่ชใ้นการประหารชวีติพระเยซอูยู ่มหาวหิารแหง่นีเ้ร ิม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ 1386 

โดยตระกลูวสิคอนด ิและใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 579 ปี ซึง่ประตบูานสดุทา้ยซึง่ถอืเป็นการกอ่สรา้งที่

เสร็จสมบรูณ์ไดถ้กูประกอบในปี 1965  

 

 

 

จนกระทั่งไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. เมอืงทีอ่ยูท่า่มกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบลอ้มดว้ย 4 ขนุเขา 

วนัที่สี ่ เวนิส • มลิาน • มหาวหิารมลิาน • อนิเทอลาเกน้ สวติเซอรแ์ลนด ์ 

                           (เชา้/ กลางวนั / เยน็ ) 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พุรอ้มเสริฟ์ชสีฟองด ูแบบฉบบัสวสิเซอรแ์ลนด ์(มือ้ที ่

8) 

ทีพุ่กั  CENTRAL CONTINENTAL AG หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวาลด ์

(GRINDELWALD)  

- ตัง้อยูใ่นเขตอนิเทอรล์าเคนิ-โอเบอรฮ์าส

ล ีรัฐแบรน์ เมอืงอันเป็นจุดเริม่ตน้ในการ

พชิติยอดเขายงุฟราว Top Of Europe 

ตั ้งอยู่ที่ความสูง 1,034 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ดว้ยทัศนียภาพที่เป็นหุบ

เขา ที่มีบา้นสไตล์สวิสชาเลย์ตั ้งอยู่

โดยรอบท าใหม้คีวามสวยงามแปลกตา

จนเป็นเหมอืนหนา้ตาของสวสิเซอรแ์ลนดท์ีคุ่น้เคย ใหมล่า่สุด!!! พุาทา่นสูส่ถานกีรนิเดอวาลด ์

เพุือ่พุาทา่นขึน้ กระเชา้ Eiger Express ทีเ่ปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่ปี 2020 ทีผ่า่นมา โดย

จะท าใหท้า่นประหยดัเวลาในการพุชิติเขาจุงฟราวเร็วขึน้ถงึ 47 นาท ีเพุือ่ใหท้า่นไดม้เีวลา

เพุลดิเพุลนิบน Top Of Europe   

เมือ่ถงึแลว้ น าท่านชม อุโมงคน์ า้แข็ง (ICE PALACE) ทีเ่จาะธารน ้าแข็งลกึเขาไปกว่า 30 เมตร มี

ประตมิากรรมน ้าแข็งอยูอ่ยา่งมากมาย และคงอณุหภมูอิยูท่ี ่-3 องศา ตลอดทัง้ปี และชม อุโมงโลกอลั

ไพุน ์(ALPINE SENSATON) ทีจั่ดแสดงวถิชีวีติ วัฒนธรรมและธรรมชาตขิองชาวเมอืง 

วนัที่หา้ อนิเทอลาเกน้ • กรนิเดอวาลด ์• ยอดเขาจงุฟราวด ์• เลาเทอรบ์รนุเน่น • ดฌิง (ฝรัง่เศส)        

                           (เชา้/ กลางวนั / เยน็ ) 
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นอกจากนัน้หากมเีวลาแนะน าใหท้่านชม พุพิุธิภณัฑช็์อคโกแลต LINDT และเลอืกซือ้กลับเป็นไป

เป็นของฝากจากรา้นช็อคโกแลตที่สูงที่สุดในโลก และน าท่านขึน้สู่ JUNGFRAU PANORAMA 

VIEW จดุสงูสดุของสถาน ีที ่3,571 เมตร ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

 

 Jungfraujochถอืเป็นสถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในยโุรปดว้ยความสงู 3,454เมตรเหนือระดับนา้ทะเลซึง่ถอืเป็น

สดุยอดงานวศิวกรรมของการสรา้งรถไฟไตเ่ขา และการเจาะอโุมงคภ์เูขาในศตวรรษที ่19 เลยทเีดยีว 

 

เทีย่ง  พุเิศษ!! บรกิารอาหารกลางวนับนจุงฟราว เต็มอิม่กบับรรยากาศของทวิทศันส์ุดอลงัการ (มือ้ที ่

10) 

พาทา่นลงสูอ่กี 1 เมอืงชานเขายงุฟราว เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนนิ (LAUTERBRUNNEN)  
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- เมอืงสวยอกีเมอืงทีต่อ้งแวะชม เพราะเป็นทีต่ัง้ของ น า้ตกชเตาบบ์าค (STAUBBACH) ทีส่งูกว่า 

300 เมตร ผา่นซอกหนา้ผาลงมาแบบไมม่สี ิง่กดีขวาง และเบือ้งลา่งเป็นหมูบ่า้นน่ารักๆ ตัดกับทวิเขา

ทีล่อ้มโดยรอบ 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดฌิง (DIJON) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.  

- ผา่นชมทัศนยีภาพอนังดงามทีเ่ต็มไปดว้ยขนุเขาทะเลสาบ และดอกไมป่้า ทีส่วยสดงดงาม ทีจ่ะท า

ใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจ ตลอดการเดนิทางจนท าใหท้่านหลับตาไมล่ง เป็นแห่งเมอืงชมุทางรถไฟ และ

ศนูยก์ลางการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของฝร่ังเศส และเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะคลา้ยปารสีอยา่งมาก 

เดนิทางถงึเมอืงดฌิง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 

ทีพุ่กั  Novotel Dijon Route des Grands Crus 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่12) 

น าทา่นเดนิทางสู ่LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ทีค่รบ

ครันดว้ยสนิคา้ชัน้น าต่างๆ มากมาย เชน่ Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, 

Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, 

Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพุือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

น าทา่นเขา้สู ่นครปารสี (Paris) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.  

ชมจดุถา่ยรปูหอไอเฟลทีส่วยทีส่ดุ ณ จตัรุสัทรอกาเดโร (TROCADÉRO)  

- แต่เดมิบรเิวณนี้เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานส าคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครัง้ แต่โด่งดังดว้ยเพราะ

ทัศนียภาพทีท่่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ไดอ้ย่างไม่มอีะไรมาบดบัง โดยหอส่ง

สญัญาแหง่นีนั้น้ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของพาปารสีทีพ่ลาดไมไ่ดด้ว้ยประการทัง้ปวง หอไอเฟลนัน้ ตัง้

ตามชือ่ของสถาปนกิผูอ้อกแบบ กสุตาฟ ไอเฟล เพือ่ใชเ้ป็นสญัลักษณ์ในงาน แสดงสนิคา้โลก ในปี 

1889 เมือ่มภีาพยนตรเ์รือ่งใดทีจ่ะกล่าวถงึปารสี ก็จะจะตอ้งมโีครงสรา้งเหล็กเจา้ของความสงู 324 

เมตร ทีเ่คยเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลก แหง่นีอ้ยูด่ว้ยเสมอ 

วนัที่หก ดฮิง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารสี • จตัรุัสทรอกาเดโร • ลอ่งเรอื

แม่น า้แซน (ฝรัง่เศส)                                           (เชา้/ - / เยน็ ) 
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 ดว้ยลักษณะทีแ่ปลกตา สรา้งความไม่คุน้เคยต่อชาวปารสี ถงึขนาดมกีารเรยีกรอ้งใหร้ือ้ทิง้หลังจากงาน

สิน้สดุลง แตห่อไอเฟลก็สามารถพสิจูนต์ัวเองและลบค าสบประหมา่ จนกลายเป็นสถานทีแ่รกๆ ทีเ่มือ่มคีนพดูถงึ 

 

จากนัน้ น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน  

- ชมบรรยากาศรอบเมอืงปารสี เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 1 ใน เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุของโลกในอกีมมุหนึง่

โดยในระหว่างทางนัน้จะผ่านสถานทีส่ าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT DE L'ALMA 

สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์รวมไปถงึอาสนวหิารน็อทร์-ดามแห่ง

ปารสี  ถอืเป็นอกี 1 กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาปารสี 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย (มือ้ที ่13) 

ทีพุ่กั  Ibis Paris Porte de Bercy 3* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่14)        

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พุระราชวงัแวรซ์ายส(์Château de Versailles) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท ี 

- หนึง่ในพระราชวังทีม่คีนพดูถงึมากทีส่ดุ และยงัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจุบันอกีดว้ย 

แตเ่ดมินัน้เป็นเพยีงเมอืงเล็กๆทีพ่ระมหากษัตรยิร์าชวงศบ์รูบ์งโปรดมาล่าสัตวเ์ท่านัน้แต่เมือ่พระเจา้

หลยุสท์ี1่4 ครัง้ทรงพระเยาว ์เสด็จตามพระราชบดิามาล่าสัตว ์ทรงโปรดพืน้ทีบ่รเิวณนี้มากเมือ่ทรง

วันที่เจ็ด พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ 

•  ถนนช็องเซลีเซ        (เช้า/กลางวัน / เย็น ) 
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ขึน้ครองราชยน์จงึมพีระราชด ารัสใหส้รา้งพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟทท์ีก่รุงปารสีโดยมี

พระราชประสงคใ์หเ้ป็นพระราชวังทีส่วยงามทีส่ดุในโลก 

 

 

 

- ภายในพระราชวังนัน้ประกอบไปดว้ยหอ้งหับถงึ700 หอ้งมภีาพวาด6,123ภาพและงานแกะสลักถงึ

15,034 ช ิน้ไฮไลท์ส าคัญของพระราชวังแห่งนี้คงหนีไม่พน้หอ้งกระจกซึง่บรเิวณผนังดา้นขวานัน้

ประดับดว้ยกระจกฉาบปรอทมากถงึ 17 บาน แตล่ะบานมปีระกอบดว้ยกระจก 21 แผน่ซึง่ในสมยักอ่น

นัน้กระจกเป็นสิง่ทีม่รีาคาสงูมากเทยีบเท่าทองค าเลยทเีดยีว ซึง่หอ้งกระจกแห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานที่

ในการลงนามสนธสิัญญาสงบศกึในสงครามโลกครัง้ที1่ ระหว่างฝ่านสัมพันธมติร และฝ่ายจักรวรรดิ

เยอรมนั  

 

 หอ้งกระจกแหง่แวรซ์ายเป็นอกีหนึง่หนา้ประวัตศิาสตรข์องไทยครัง้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสง่

คณะทตูไปเจรญิสมัพันธไ์มตรกีบัพระเจา้หลยุสท์ี ่14 น าโดยออกพระวสิทุธสนุทร ในวันที ่1 กนัยายนปี พ.ศ. 2229 

(1686)นับเป็นการสง่คณะฑตูส าเร็จอยา่งเป็นทางการครัง้แรกกบัชาตยิโุรปในประเทศไทย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที ่15) 
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เดนิทางกลับสูก่รงุปารสี  

น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลก ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลาง

กรงุปารสี ณ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(GALERIES LAFAYETTE)  

แวะถา่ยรูปดา้นหนา้ พุพิุธิภณัฑล์ูฟร ์(LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานทีจ่ัดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกจ านวนมาก นับเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วในปารสีทีต่อ้งไปเยอืน  

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูกบั ประตชูยัอารก์

เดอทรียงฟ์ (ARC DE 

TRIOMPHE)  

- วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เสน้

ของปารสีไว ้โดยสรา้งขึน้เพือ่

เป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสที่ร่วม

ร บ ใ น ส ง ค ร า ม ต่ า ง ๆ 

โดยเฉพาะในสงครามนโป

เลยีน เนือ่งจากเริม่สรา้งในรัช
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สมยัของพระองคห์ลังไดรั้บชยัชนะในสงครามยทุธการทีเ่อาสเทอรล์ทิซ ์เมือ่วันที ่2 ธันวาคม 1805 

นอกเหนือจากนัน้ ประตูชยัแห่งนี้ก็ยังเป็นทีฝั่งศพทหารนรินามในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย 

อารก์เดอทรยีงฟ์ มคีวามสงู 49.5 เมตร กวา้ง 45 เมตร และหนาถงึ 22 เมตร ทางทศิตะวันตกยงัเป็น

ที่ตั ้งของถนนสายที่โด่งดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง น่ันคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-

ÉLYSÉES) ถนนทีไ่ดช้ ือ่มาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพปกรนัมกรกี ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของ

การขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมือ่ครัง้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสยโุรป ทรงมพีระราชด ารัสใหน้ ารูปแบบถนนช็องเซลเีซ มาสรา้งเป็นถนนพระ

ราชด าเนนิกลางในกรงุเทพมหานคร วา่กนัวา่อตัราคา่เชา่พืน้ทีบ่นถนนแห่งนี้มมีลูค่าสงูทีส่ดุในยโุรป 

และเป็นทีต่ัง้ของสนิคา้แบรนดร์ะดับโลกมากมายทัง้ Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, 

Swarovski, Longchamp ก็มใีหเ้ลอืกสรรอยา่งครบถว้น หรอืหากทา่นใดสนใจจบิกาแฟ ทานเบเกอรี่

ชลิๆ ตลอดถนนเสน้นีก้็มรีา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิอยา่งอดัแน่น 

 

                          

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พุรอ้มพุเิศษ หอยเอสคาโก ้ตน้ต ารบัฝร ัง่เศส พุรอ้ม

ไวนแ์ดง (มือ้ที ่16) 

พุกัที ่  Ibis Paris Porte de Bercy3* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่17) 

วนัทีแ่ปด สนามบนินานาชาตปิารสี • โดฮา                    (เชา้/ - /- ) 
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น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE 

AIRPORT) เพือ่ท าการเชค็อนิ และท าคนืภาษี (TAX REFUND) 

16.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิการต์า้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 040 บนิตรงจากกรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส 

สูเ่มอืงโดฮา ประเทศการต์า้ร ์ 

23.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศการต์า้ร ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) ให ้

ทา่นผอ่นคลายอรยิบทระหวา่งรอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

02.20 น. ออกเดนิทางสูอ่ากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์ 

เทีย่วบนิที ่QR 836  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

13.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูดิว้ยความประทับใจ 

 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรงุ หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วันเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 

ปีพักกบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 

ปีพักกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว 

2 - 10 ม.ิย. 2565 20+1 87,999 87,999 86,999 12,000 

8 - 16 ก.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

11 - 19 ส.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

9 - 17 ก.ย. 2565 20+1 87,999 87,999 86,999 12,000 

7 - 15 ต.ค. 2565 20+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

4 - 12 พ.ย. 2565 20+1 79,999 79,999 78,999 12,000 

วนัทีเ่กา้ สนามบนินานาชาติสวุรรณภมู ิ          
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9 - 17 ธ.ค. 2565 25+1 85,999 85,999 84,999 12,000 

24 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2566 25+1 95,999 95,999 94,999 16,000 

12 – 20 ม.ค. 2566 20+1 85,999 85,999 84,999 12,000 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 

 

*** การันต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหัวหนา้ทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-โรม-ปารสี-โดฮา-กรุงเทพฯ)  

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

(ทัง้นี้หากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดทีเ่ป็นประกาศจากสายบนิ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสขุภาพอืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่โรงแรม AQ 1 คนื + คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพุงึพุอใจของทา่น** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
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 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 

45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ คดิคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้าม

ความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้า่จะ ผ่านหรอืไม่ผ่าน

การพจิารณา  

 คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หากทา่นไม่ผ่าน

การพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่นตอ้งถูกหักบางสว่น และสว่น

ทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม่ ออกตั๋วทา่นจะเสยีแตค่่ามัดจ าตั๋วตามจรงิ

เทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจ าหอ้งใน 2 

คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิท

จะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูมกิรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอื ต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน

สว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที่

จะส ารองยานพาหนะ 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทจะท าการยืน่วซี่าของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทางสถานทูต 

เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซี่า อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การยนืยันมาจากทาง

ยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จงึจะสามารถยืน่ วซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง ทา่นจะตอ้ง

เดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยดแูล และอ านวย

ความสะดวก 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ทา่นทีม่ี

ความประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะ

จะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวร์เป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วซี่าเทา่นัน้ มไิด ้

เป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ทา่น ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิให ้
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ทัง้หมดหลงัจากหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการทวัรท์ัง้หมด 

โรงแรมทีพุ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯขอแนะน า

ใหท้า่นเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่ี

หอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่Twin/Double 

อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ า่ จะมบีรกิารเครือ่งปรับอากาศเฉพาะ

ในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรุงในชว่งฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกับวนัเหลา่นี ้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาทีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพุิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัย

พบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุัตเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทาง

เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น

ชือ่ได ้
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 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์

เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรับกรอกวซีา่อนิเดยีออนไลน์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพุือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุในรายการทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
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ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


