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กาํหนดการเดินทาง  

วนัแรก กรงุเทพฯ  

23.30 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ที�บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรที�น ั �งขึ�นเครื�อง 

วนัที�สอง โรม (อติาล)ี 

03.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK377 / EK097  

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดูไบ *.*.*.    
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12.40 น.    (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี� (ฟิอมุมาชโิน) เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึ�งมี

อดตีอนัยิ�งใหญ่ และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนั

เรอืงอาํนาจเมื�อราวกว่า 2,000 ปีที�ผ่านมาแลว้ ....หลงั

ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้  

 นาํท่านเขา้สู่ นครวาติกนั รฐัอสิระที�ปกครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ  เขา้ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

สถาปตัยกรรมลํ �าค่าที�สุดแห่งหนึ�งของโลกซึ�งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั�นแกะสลกั เพยีตา้ ผลงาน

ของศิลปินเอก  ไมเคลิแองเจโล เสาพลบัพลาที�ออกแบบโดย เบอรน์ินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ�ง

ปจัจบุนัเป็นสิ�งล ํ �าค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี   

 จากนั�นถ่ายรูปที�ระลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก 

เคยเป็นสนามกฬีายกัษท์ี�สามารถจคุนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณแ์ห่ง

ชยัชนะและที�มาของถนนทกุสายมุ่งสู่กรุงโรม  …ชม นํ �าพเุทรวี� จดุกาํเนิดของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟ

เดอรฟ์าวดเ์ท่น ที�โด่งดงั ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึ�งเป็นเรื�องราว

ของเทพมหาสมทุร ตามตาํนานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึนํ �าพแุห่งนี�แลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิ�งไวจ้ะได ้

กลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครั�งหนึ�ง  

 นาํท่านสู่ย่านบนัไดสเปน แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึ�งเตม็ไปดว้ยนกัท่องเที�ยวหลากหลายเชื�อชาติ 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สาม   ปิซ่า-เวนิส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) ประเทศอติาล ี

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเขา้สู่ จตัรุสัแคมโป สถานที�ต ั�งของ หอเอนปิซ่า สิ�ง

มหศัจรรยห์นึ�งในเจด็ของโลก โลก สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1174 

สถาปตัยกรรมที�งดงามซึ�งในอดตีเคยเป็นสถานที�ที�

นกัวทิยาศาสตรเ์อกของโลก ศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบ

ทฤษฎเีรื�องแรงโนม้ถว่งของโลก อสิระใหท่้านไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยั  
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 จากนั�นเดนิทางขึ�นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาลสูี่ เมอืงเวนิซ เมสเตร ้ราชนิีแห่งทะเลเอเดยี

ตรกิ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั VENICE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�   เกาะเวนิส-อนิสบ์รูค ประเทศออสเตรยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต ้..จากนั�นลงเรือเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเที�ยวที�ไดร้บัการกลา่ว

ขานว่าโรแมนตกิที�สุดแห่งหนึ�งของโลก เมอืงที�ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมสีะพานเชื�อมมากกว่า 400 แห่ง เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ...ผ่าน

ชม สะพานถอนหายใจ ที�เชื�อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ�งเคยเป็นที�ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิ

สในอดตี อกีท ั�งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั�นอกีดว้ย ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ ที�มี

โบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์....อสิระเลอืกชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืง

ของเวนิสตามอธัยาศยั อาท ิเครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรบัของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะมาตั�งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ�นมรูีปแบบ และคุณภาพเป็นที�ยอมรบัจากนกัท่องเที�ยว

ท ั �วโลก   

นาํท่าน ลอ่งเรือกอนโดลา่ *.*.*. ราคาไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์*.*.*.  (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีในกรณี

นํ �าไม่ขึ�นสูงเกนิไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- ยูโร ซึ�งเรอืที�

ลาํสามารถนั �งได ้5-6 ท่าน) เพื�อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที�กวา้ง

ที�สุดของเกาะ และงานก่อสรา้งที�แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปตัยกรรมที� สะพานเรียลอลั

โต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดนิทางกลบัสู่ฝั �งที� ท่าเรอืตรอนเชโต ้ 

 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอนิสบ์รูค (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรยี ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบั

ความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์สองขา้งทาง ผ่านช่องแคบเบรนเน่อพาสที�สวยสด 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั AUSTROTEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้  อนิบรูค-อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่าน ชมความสวยงามของตวัเมอืงอนิสบ์รูค ถ่ายรูปกบัหลงัคาทองคาํ  

 ที�ประทบัของพระเจา้แมค็ซมิเิลยีน และ จากนั�นชม เสาอนาซอล และ  

 โรงแรมที�มชีื�อเสยีงโกลด์เดน้แอดเลอร ์จากนั�นใหท่้านไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืง สวารอ้ฟสกี� 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงที�สวยงามขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบเบรียน

เซอรซ์แีละทนุเน่อซ ีใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ� งสนิคา้และของที�ระลกึจากประเทศสวสิฯ 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หก ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นาํท่านเดนิทางสู่ สถานรถไฟกลนิเดอวาล เพื�อนั �งรถไฟขึ�นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์

(TOP OF EUROPE) ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขา และเขา้

ชม ถํ �านํ �าแขง็ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราวน ์

บา่ย นาํท่าน นั �งรถไฟลงจาก ยอดเขาจงุฟราวน ์สู่เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น 

ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ความสวยงามอกีหนึ�งบรรยากาศ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) เมอืงตากอากาศ

ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์..อสิระถา่ยรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโต

หนิสญัลกัษณข์องทหารสวสิฯ …จากนั�นถ่ายรูปกบั สะพานไม ้

โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซริน์ และใหท้่านไดอ้สิระกบั

การชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืงตามอธัยาศยั 

คํ �า *.*.*. อสิระกบัอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั เพื�อมเีวลาใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้อย่างเต็มที� *.*.*. 

ที�พกั IBIS LUCERN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที�เจด็ ลูเซิรน์-ปารสี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั �งเศส โดยรถโคช้ปรบัอากาศ อสิระพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั  

(ท่านที�ประสงคจ์ะนั �งรถไฟด่วน TGV เขา้สู่ ปารสี ท่านสามารถซื�อต ั �วไดท้ี�สถานีรถไฟดจีอง ค่าโดยสารประมาณท่าน 

ละ 2,500 บาท และเมื�อไปถงึจะมเีจา้หนา้ที�รอรบัที�สถานีกรุงปารสี) 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านอสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้ DUTY PARIS LOOK ในราคาถกู อาทเิช่น นํ �าหอม, ครมี, 

เครื�องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

 อสิระชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมที�มชีื�อเสยีง ณ หา้งแกลอรี�ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี�, 

ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํ �าหอม, เครื�องสาํอาง ฯลฯ ... 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร หอยเอสคาโกร ์สเตก็ ไวน ์

ที�พกั IBIS PARIS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�แปด ปารสี - ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP ไม่ตอ้งต่อแถวใหเ้สยีเวลา และ มไีกดพ์ระราชวงั

บรรยาย) สมัผสัความยิ�งใหญ่อลงัการของพระราชวงัที�ไดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงาม

ที�สุดในโลก ซึ�งไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ที�มี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรน์ิเจอรช์ ั�นด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล, 

หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนิี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ 

ซึ�งรวบรวมเรื�องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิ�งใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี� 
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นาํท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรือ อดีตพระราชวงัลูฟว…์.นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเพื�อ

ลอ่งเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที�สาํคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิ

สองฝั �งแม่นํ�าแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและ

อาคารเก่าแก่ สรา้งขึ�นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ�ง

ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วาม

ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที�ร่วมกนัสรรสรา้ง

ใหน้ครปารสี ชื�อว่าเป็นนครที�มคีวามงดงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก (ในกรณีที�นํ �าในแม่นํ �าแซนขึ�นสูงกว่า

ปกตหิรือมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่นํ �าแซนอาจจะไม่สามารถ

ดาํเนินการได)้ ชมความยิ�งใหญ่ของประตูชยั สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่าน

ชมบรเิวณลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานที�ซึ�งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี� 16 และพระนางมาเรีย

องัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี� 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต  

 ชม จตัรุสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที�ระลกึจากมมุกวา้งซึ�งเป็นจดุที�สวยที�สุดและสามารถ

มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน … 

21.35 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK076 / EK372   

วนัที�เกา้ สนามบินสวุรรณภมิู 

18.40 น.    (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

*************** 
หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยึดถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที�เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ �ากว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสริม 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

16-24 ต.ค. // 23-31 ต.ค.  

30 ต.ค.-7 พ.ย. // 6-14 พ.ย.  

13-21 พ.ย. // 20-28 พ.ย.  

27 พ.ย.-5 ธ.ค. // 4-12 ธ.ค.  

68,999.- 12,500.- 
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11-19 ธ.ค. // 18-26 ธ.ค. 

27 ธ.ค.-4 ม.ค.//28 ธ.ค.-5 ม.ค. 

29 ธ.ค.-6 ม.ค. 
83,999.- 

ปี 2021 

29 ม.ค.-6 ก.พ.  

5-13 ก.พ. //12-20 ก.พ.   

19-27 ก.พ. // 26 ก.พ.-6 ม.ีค. 

5-13 มี.ค. // 12-20 มี.ค.  

19-27 มี.ค. // 26 มี.ค.-3 เม.ย. 

68,999.- 

8-16 เม.ย.//9-17 เม.ย.//10-18 เม.ย. 83,999.- 

12,500.- 
16-24 เม.ย. // 23 เม.ย.-2 พ.ค.  

30 เม.ย.-8 พ.ค. 

7-15 พ.ค. // 14-22 พ.ค.  

21-29 พ.ค. // 28 พ.ค.-5 มิ.ย. 

68,999.- 

 

อตัรานี� รวม 

1. ค่าตั �วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน ั�น(ในกรณีมคีวามประสงค ์

อยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกนิ 1,550,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 
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** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะ

จากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านั�น 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

8. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 

9. ค่าทปิ 

อตัรานี� ไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

นํ �าหนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํ �ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
**กรุณาอา่นเง ื�อนไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงื�อนไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ�ที�จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากท่านไมผ่า่นการอนุมัตวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ 

เงื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความ

เหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มดัจําเตม็จํานวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทุกกรณี เกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์ 
- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ 
(กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกี
ครั �งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไข
สายการบนินั�น ๆ เพื�อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ



VC CENTER    

 
หนา้ที� 9

และบรษัิทตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว หรอืคา่ตั�ว
เครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่กรณีที�ท่านยื�นวซีา่แลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที�

ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไม่ขอ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งส ิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะ

อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นสําคญั…. 

- หลงัจากที�มกีารจองทัวรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 

- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่บั

ทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิเท่านั �น 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทั �งส ิ�น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ั �งหมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทั �งหมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทุกกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรื�องวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อท่านไดช้าํระ

เงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่กต็อ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั �ง  

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 

ของทางสถานทูตฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที�นี� 

 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทุกครั �งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งสิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นสําคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ 
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ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่

มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่่านที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่่านที�มเีดก็ทารกอายตุํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่่านที�ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุป

รว่มกนั) 

 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์�นๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากท่านออกตั�วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนั �นได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทัวรแ์ละชาํระมัดจําแลว้

หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั �งการสัมมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง 

ทั �งนี�ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจาก

อบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ

อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อีํานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 

หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตาม

เงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 

ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื�นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื

คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของท่านผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ั�งนี�” 
 


