
 
 

 

ก าหนดการเดินทางราคารวมทกุอย่างตามรายการเรียบรอ้ยแลว้ ขอ้ดีของรายการทวัรเ์ที่ยวสบายๆไม่

เหน่ือยไม่รีบไม่ชะโงกทวัร ์เที่ยวเตม็แบบ 10 วนั 7 คนื  

 

 



 

วันแรก สนามบินสุวรรณภมิู 
20.30น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์

(EK)เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรท่ีนั่งขึน้เครื่อง 

วันทีส่อง สนามบินสุวรรณภมิู- โรม (อิตาลี)  
01.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโรม ประเทศอิตาลีโดยสายการบินเอมิเรตสเ์ท่ียวบินท่ี EK385 / EK097 

 แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดไูบ   
12.40น. (เวลาทอ้งถ่ิน)เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นช่ี (ฟิอมุมาชิโน)เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมี

อดีตอนัย่ิงใหญ่ และเกรียงไกรในยคุจกัรวรรดิโรมนัเรืองอาํนาจ
เมื่อราวกวา่ 2,000 ปีท่ีผา่นมาแลว้....หลงัผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้นาํท่านเขา้สู ่นครวาติกนั 
รฐัอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย
โรมนัคาทอลิก เขา้ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหาร
เซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมลํา้คา่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกซึ่ง
ตกแตง่อย่างโออ่า่หรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เพียตา้ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลา
ท่ีออกแบบโดย เบอรนิ์นีและยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจบุนัเป็นสิ่งล ํา้คา่คูบ่า้นคูเ่มืองของอิตาลี จากนัน้
ถ่ายรูปท่ีระลกึดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก เคย
เป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีสามารถจคุนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตชูยัคอนสแตนตินสญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ
และท่ีมาของถนนทกุสายมุง่สูก่รุงโรม…ชมนํา้พเุทรว่ีจดุกาํเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยนอ์อฟเดอรฟ์าวด์
เท่น ท่ีโดง่ดงั ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินออ่นแบบบารอ็ค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพ
มหาสมทุร ตามตาํนานกลา่วไวว้า่หากใครไดม้าถึงนํา้พแุห่งนีแ้ลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิง้ไวจ้ะไดก้ลบัมา
เยือนกรุงโรมอีกครัง้หนึ่งนาํท่านสูย่่านบนัไดสเปนแหลง่พกัผอ่นของชาวอิตาลีซึ่งเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียว
หลากหลายเชือ้ชาต ิ

คํ่า รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั EURO FIANOROMANO HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



วันทีส่าม   ปิซ่า-เวนิส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสูเ่มืองปิซ่า (PISA) (355 กม.) ประเทศอิตาลี 
เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย             นาํท่านเขา้สู ่จตัรุสัแคมโปสถานท่ีตัง้ของหอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรย์

หนึ่งในเจ็ดของโลกโลกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมท่ี
งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานท่ีท่ีนกัวิทยาศาสตรเ์อกของโลก 
ศาสตราจารยก์าลิ เลโอไดค้น้พบทฤษฎีเรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลกอิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางขึน้สูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีสูเ่มืองเวนิซ เมสเตร(้VENICE) (327 กม.) 
ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควน้เวเนโต  

คํ่า รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมืองอิตาเลียนตน้ตาํรบั 
ท่ีพกั VENICE HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่   เกาะเวนิส-อินสบ์รูค ประเทศออสเตรีย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นาํท่านเดินทางสู ่ท่าเรือตรอนเชโต ้..จากนัน้ลงเรือเดินทาง

สู ่เกาะเวนิส เมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการกลา่วขานวา่โรแมนติกท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกเมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ 
ใชค้ลองแทนถนนมีเกาะเลก็ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เดินทางสู ่เกาะ
ซานมารโ์คศนูยก์ลางของนครเวนิส ...ผา่นชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่ง “Doge Palace” ซึ่ง
เคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุ
สมยันัน้อีกดว้ย ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ ท่ีมีโบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซน
ไทน ์....อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เครื่องแกว้มรูาโน่ ตน้ตาํรบัของการ
เป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะมาตัง้แตบ่รรพชน โดยเครื่องแกว้แตล่ะชิน้มีรูปแบบ และ
คณุภาพเป็นท่ียอมรบัจากนกัท่องเท่ียวทั่วโลก 
นาํท่าน ลอ่งเรือกอนโดลา่*.*.*. ราคาไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์*.*.*.(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ในกรณีนํา้
ไมข่ึน้สงูเกินไปและฝนไมต่ก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์คา่เรือท่านละประมาณ 20.- ยโูร ซึ่งเรือท่ีลาํ
สามารถนั่งได ้5-6 ท่าน)เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซ  สู ่คลองใหญ่ Grand Canalคลองท่ีกวา้งท่ีสดุ
ของเกาะ และงานก่อสรา้งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอลัโต ้
(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดินทางกลบัสูฝ่ั่งท่ี ท่าเรือตรอนเชโต ้



 
เท่ียง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            นาํท่านออกเดินทางสู ่เมืองอินสบ์รูค (INNSBRUCK)(387 กม.) ประเทศออสเตรีย ระหวา่งทางท่านจะได้

พบกบัความสวยงามของเทือกเขาแอลป์สองขา้งทาง ผา่นช่องแคบเบรนเน่อพาสท่ีสวยสด 

คํ่า              รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั AUSTROTEL HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีห่า้ อินบรูค-อินเทอรล์าเก้น 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมความสวยงามของตวัเมืองอินสบ์รูค ถ่ายรูปกบัหลงัคา

ทองคาํท่ีประทบัของพระเจา้แมค็ซิมิเลียน และ จากนัน้ชม เสาอ
นาซอล และ โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงโกลด์เดน้แอดเลอร ์จากนัน้ให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง สวารอ้ฟสกี ้

เท่ียง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            นาํท่านเดินทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเกน้(INTERLAKEN)(374กม.) เมืองท่ีสวยงามขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบ

เบรียนเซอรซี์และทนุเน่อซี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้และของท่ีระลกึจากประเทศสวิสฯ 
คํ่า               รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั CITY OBERLAND HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก ยอดเขาจุงฟราวน ์TOP OF EUROPE –ลูเซิรน์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนาํท่านเดินทางสู ่สถานรถไฟกลินเดอวาล เพ่ือนั่งรถไฟ

ขึน้สู ่ยอดเขาจงุฟราวน ์(TOP OF EUROPE)ใหท้่านไดส้นกุสนานกบัการเลน่หิมะบนยอดเขา และเขา้ชม 
ถํา้น ํา้แขง็ 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราวน ์
บ่าย             นาํท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจงุฟราวน ์สูเ่มืองเลาเทิรน์บรุน

เน่น ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ 



นาํท่านเดินทางสู ่เมืองลเูซิรน์(LUCERNE)(69 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์..อิสระ
ถ่ายรูปกบัอนสุาวรียส์ิงโตหินสญัลกัษณข์องทหารสวิสฯ …จากนัน้ถ่ายรูปกบั สะพานไมโ้บราณคาเปล 
และทะเลสาบลเูซิรน์และใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั 

คํ่า               รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! สวิสฟองดวู ์
ท่ีพกั IBIS LUCERN HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จด็ ลูเซิรน์-ปารีส-น่ังรถไฟดว่น TGV 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนาํท่านเดินทางเขา้สู ่เมืองดีจอง(DIJON)(351 กม.) 

ประเทศฝรั่งเศสโดยรถโคช้ปรบัอากาศอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย             นาํท่านเดินทางเขา้สู ่กรุงปารีส โดยรถไฟดว่น TGVนาํท่านเดินทางสู ่ท่าเรือเพ่ือลอ่งเรือ ชมความ

สวยงาม ของสถานท่ีสาํคญัคูบ่า้นคูเ่มืองริมสองฝ่ังแมน่ ํา้แซน ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและ
อาคารเก่าแก่ สรา้งขึน้ตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองสซ์ึ่งไดร้บัการอนรุกัษ์ดแูลเป็นอย่างดี ตลอดทาง
ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีรว่มกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ช่ือวา่เป็นนคร
ท่ีมีความงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก(ในกรณีท่ีนํา้ในแมน่ ํา้แซนขึน้สงูกวา่ปกติหรือมีเหตกุารณส์ดุวิสยั 
เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ ํา้แซนอาจจะไมส่ามารถดาํเนินการได )้ 

คํ่า               รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร หอยเอสคาโกร ์สเตก็ ไวน ์
ท่ีพกั IBIS PARIS HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีแ่ปด ปารีส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนาํท่าน 

เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส(์เขา้แบบ VIP มีไกด์
พระราชวงับรรยาย)  สมัผสัความย่ิงใหญ่อลงัการของ
พระราชวงัท่ีไดร้บัการยกย่องวา่ใหญ่โตมโหฬารและ
สวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งไดร้บัการตกแตง่ไวอ้ย่างหรูหรา
วิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ ท่ีมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตกแตง่ประดบัประดาดว้ยภาพเขียนตา่งๆและเฟอรนิ์เจอรช์ัน้ดี อาทิเช่น หอ้งอพอลโล , 
หอ้งนโปเลียน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง , หอ้งสงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ
ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอนัย่ิงใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี ้

เท่ียง            รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 



               นาํท่านถ่ายรูป (ภายนอก) กบัพิพิธภณัฑล์ฟูว ์หรือ อดีตพระราชวงัลฟูว…์.ชมความย่ิงใหญ่ของประตชูยั 
สรา้งขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจ่กัรพรรดินโปเลียน ผา่นชมบริเวณลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานท่ีซึ่งเคย
เป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมา
เรียองัตวัเนตชมจตัรุสัทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นท่ีระลกึจากมมุกวา้งซึ่งเป็นจดุท่ีสวยท่ีสดุ
และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน…นาํท่านอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ DUTY PARIS LOOK ใน
ราคาถกู อาทิเช่น นํา้หอม, ครีม, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
เนมท่ีมีช่ือเสียง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลยุส,์ พราดา้, กชุช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, 
นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ... 

คํ่า               รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั IBIS PARIS HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีเ่ก้า ปารีส - ดไูบ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
15.35น. ออกเดินทางสู ่ประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตสเ์ท่ียวบินท่ี EK074 / EK384 

วันทีสิ่บ สนามบินสุวรรณภมิู  
แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีดไูบ0020-0250  

12.15น.(เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี
 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 

อตัราค่าใชจ้่าย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 

31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 
89,900.- 15,900.- 

ปี 2022 

23 ม.ค.-1 ก.พ. / 30 ม.ค.-8 ก.พ. 
79,900.- 12,900.- 



7-16 ก.พ. /14-23 ก.พ. 

28 ก.พ.-9 ม.ีค. 

4-13 ม.ีค. / 19-28 ม.ีค. 

23 ม.ีค.-1 เม.ย.  

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 

11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 
89,900.- 15,900.- 

 

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้(ในกรณีมีความประสงค ์
อยู่ตอ่จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้สาํหรบัการเปลี่ยนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
6. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ในวงเงินท่านละไมเ่กิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
คา่รกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัิเหต ุและเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพ่ือการรกัษาพยาบาล
ฉกุเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก
อบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 
7. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดแูลตลอดการเดินทาง  
8. คา่วีซ่าเชงเกน้ 
9. คา่ทิป 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 



1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ 
นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
คา่บริการพิเศษตา่งๆ 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
 

**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวรท์ีท่่านได้รับถอืเป็นสัญญาการ
เดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนัน้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15วนัก่อนการเดินทางหากท่านไมผ่า่นการอนมุตัิวีซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุาํเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก เช่น กรณีที่

เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บคา่มดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวนตาม
ราคาทวัร ์ 

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือคา่



ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถาม
เพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอบุตัิเหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบขุอ้ความ
ตามเง่ือนไขสายการบินนัน้ ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซ่าและ
คา่บริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแลว้ 

หมายเหตุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทางหากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ

จะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัรแ์ละไดช้าํระคา่มดัจาํทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือ

ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบไุว้

ทัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด



ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอาํนาจในการใหท่ี้

นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์ินสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร้ว่มเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน

ใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธ

การเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑตู เพ่ือใหอ้ยู่ใน

ดลุพินิจของ 

สถานฑตู เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่าน

ไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่็ตอ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั

หมาย 



และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ

หากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า จะอยู่ใน

ดลุพินิจ 

ของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนี ้

 เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่

ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

สภาวะอากาศ และเหตดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรกัเกียจ 

ของคนสว่นใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสรุาบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง 

หรือถือวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพ่ือความสขุของผูเ้ดินทางเป็น

สว่นใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ 

ก่อน 

จองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซือ้ทวัร ์เพ่ือหาขอ้สรุป

รว่มกนั) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์

นัน้ๆ  

ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถ

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้



 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํ

แลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ่งถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกียรติซึ่งรว่มเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์งูสดุ

ในการเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอบุตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั 

ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัิเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ

เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล 

เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึ่งอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว

ทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัใน

กรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคมุ

โรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมค่ืนคา่ใชจ้่าย

ใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึ่งรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 



 


