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กรุงโรม-วาติกนั -มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ าพุเทรวี่-โคลอสเซียม-บันไดสเปน
ปิ ซ่า-เวนิ ซ-ยอดเขาทิตลิต-ดีจอง-ปารีส-แวร์ซาย-ประตูชยั -หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ าแซน
รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ ง สนามบินสุวรรณภูมิ - ไคโร (อียปิ ต์)
22.00น.
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมชิ นั้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการ
บินอิยปิ ต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
วันที่สอง ไคโร-ปี รามิด-พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร
00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียปิ ต์ โดยเทีย่ วบินที่ MS961
06.05น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียปิ ต์......นาท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพือ่ ชมมหาปี รามิดหนึ่งในเจ็ดสิง่
มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ องค์ฟาโรห์แห่งอียปิ ต์โบราณสร้างขึ้นเพือ่ ฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีย่ ง่ิ ใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้นประมาณ 30 ปี สร้างจากแท่งหิน
ขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมสฟิ งซ์
ทีแ่ กะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของ
ฟาโรห์และลาตัวเป็ นสิงโต ...ระหว่างทางกลับแวะชมศูนย์กลาง
การทา กระดาษปาปี รุสซึง่ เป็ นกระดาษชนิดแรกของโลกทาจาก ต้นกก (Papyrus)ใช้
บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ในสมัยอียปิ ต์โบราณพร้อมกับแวะ
ชมโรงงานผลิตหัวนา้ หอม ซึง่ กล่าวกันว่าการทานา้ หอมแบบนี้ สืบทอดมาตัง้ แต่สมัย
พระนางคลีโอพัตรา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโรชมสมบัตติ ่างๆของฟาโร ซึง่ เก็บรวบรวมไว้ในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ ชม หน้ากาก
ทองคา ของฟาโรตุตนั คามุน และสมบัตลิ า้ ค่าต่างๆ ....
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดคาลอัลเลลีบ่ ราซ่า ตลาดโบราณ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองของอียปิ ต์ตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ทีพ่ กั GRAND PYRAMID HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สาม ไคโร-กรุงโรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาคอลอสเซียม-ประตูชยั คอนสแตนติน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร เพือ่ เดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
10.10 น. (เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี โดย
สายการบินอียปิ ต์แอร์ เทีย่ วบินที่ MS791
12.40น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี่ (ฟิ อุมมาชิโน)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว …..
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*.*.*. อาหารกลางวันรับประทานบนเครื่องบิน*.*.*.
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึง่ มีอดีตอันยิง่ ใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิ
โรมันเรืองอานาจเมือ่ ราวกว่า 2,000 ปี ทผ่ี ่านมาแล้ว …
เข้าสู่ นครวาติกนั รัฐอิสระทีป่ กครองตนเองเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการ
ตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลา้ ค่าทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่ ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้
แกะสลักเพียต้ ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดยเบอร์นินีและยอดโดมขนาดใหญ่ซง่ึ
ปัจจุบนั เป็ นสิง่ ลา้ ค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี
จากนัน้ คณะแวะถ่ายรูปทีร่ ะลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ
ประตูชยั คอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะและทีม่ าของ“ถนนทุกสายมุ่งสูก่ รุง
โรม”
จากนัน้ นาท่านชมน้ าพุเทรวี่จดุ กาเนิดของ
เสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ทีโ่ ด่งดัง ชมความ
สวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึง่ เป็ นเรื่องราวของ
เทพมหาสมุทร ตามตานานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงนา้ พุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรม
อีกครัง้ หนึ่ง ...ชมย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซ่งึ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ NOVOTEL RUSTICA HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ส่ี
ฟิ โนโรมาโน-ปิ ซ่า-หอเอนปิ ซ่า-เวนิ ส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา MONTE PISANOในแคว้น TUSCANY ระหว่างเส้นทาง
ผ่านเมืองน้อยใหญ่ทต่ี งั้ อยู่บนเนินเขา ซึง่ ในอดีตเป็ นถิน่ ทีอ่ ยู่ของชาวอีทรัสกัน
เทีย่ ง
รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
นาท่านเข้าสู่ จัตุรสั แคมโป สถานทีต่ งั้ ของหอเอนปิ ซ่า สิง่ มหัศจรรย์หนึ่งใน
เจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็ นสถานทีต่ งั้ ของหอเอนปิ ซ่า สิง่
มหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่
งดงามซึง่ ในอดีตเคยเป็ นสถานที่ทน่ี กั วิทยาศาสตร์เอกของโลก
ศาสตราจารย์กาลิ เลโอได้คน้ พบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกอิสระให้
ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยังเมืองเวนิ ซเมสเตร้ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก
เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู อติ าเลี่ยนฟูดส์สปาเก็ตตี้
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วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง

ทีพ่ กั DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า
เวนิ ส - เกาะเวนิ ส - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)- โคโม่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอน เซโต้เพือ่ ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่าโรแมนติกทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของโลก“เมืองทีใ่ ช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสผ่านชม สะพาน
ถอนหายใจ ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต
อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนัน้ อีกด้วย ชม จัตรุ สั เซนต์มาร์ค ทีม่ โี บสถ์
เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง
ของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะมาตัง้ แต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับจากนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก
นาท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีรายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ในกรณีนา้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและฝนไม่ตก
ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- Euro /ท่าน ซึง่ เรือทีล่ าสามารถนัง่ ได้ 5-6 ท่าน) เพือ่ ชมมนต์
เสน่หแ์ ห่งนครเวนิสสู่คลองใหญ่(GRAND CANAL)คลองทีก่ ว้างทีส่ ุดของเกาะ และงานก่อสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
เป็ นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล)ได้เวลานัดหมาย …นาท่านลงเรือเพือ่
เดินทางกลับสู่ฝงั ่ ที่ท่าเรือตรอนเชโต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ ชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึง่ เป็ นที่ตงั้ ของเมืองตากอากาศที่
โอยล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกบั สวิสตอนใต้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ COMO HOTEL หรือเทียบเท่า
ลูเซิรน์ - ยอดเขาทิตลิต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าทีห่ มุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิต ทีม่ คี วามสูง
3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทัง้ ปี เป็ นยอดเขาทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมา
เล่นสกีเป็ นจานวนมาก ....นาชม ถ้าน้ าแข็งGlacier Grottoทีม่ คี วามยาวถึง
130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีนา้ แข็ง ปกคลุมตลอดทัง้ ปี
จากนัน้ ขึ้นสู่ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนาท่านลงจากยอดเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็ นเมืองพัก
ตากอากาศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดในสวิสฯแต่ยงั รักษา
สภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี...นาท่านถ่ายรูปกับอนุ สาวรีย ์
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สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซือ่ สัตย์ และเสียสละที่ถกู สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นเกียรติแด่ทหารสวิสที่
เสียชีวติ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรัง่ เศส และชมสะพานคาเปล(KAPELLBRUCKE)ซึง่ เป็ นสะพานไม้ทม่ี ี
หลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่นา้ รุซซ์(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ทอดตัวข้ามแม่นา้ รอยส์ ตลอดสะพานประดับ
ด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัตศิ าสตร์ของประเทศได้เป็ นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ.
1993 แต่ได้รบั การซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพทีด่ เี หมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นตัวแทนจาหน่ายนาฬกิ า
ชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ ดีทม่ี ชี ่อื เสียงตาม
อัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั GRAND EUROPE HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
ลูเซิรน์ - ดีจอง (ฝรัง่ เศส) - ปารีส (ฝรัง่ เศส)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ประเทศฝรัง่ เศส
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั MERCURE HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่แปด ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าคัญคู่บา้ นคู่เมืองริม
สองฝัง่ แม่นา้ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของ
ศิลปะเรอเนสซองส์ ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับ
ความสวยงามของทัศนียภาพทีร่ ่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของโลก
*.*.*. ในกรณีทน่ี า้ ในแม่นา้ แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่นา้ แซนอาจจะไม่
สามารถดาเนินการได้ *.*.*.
นาท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดิ
นโปเลียน ผ่านชมบริเวณลานจัตุรสั คองคอร์ท สถานทีซ่ ง่ึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี
16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต …จากนัน้
เดินทางสู่ จัตรุ สั ทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิ ลเป็ นที่ระลึกจากมุมกว้างซึง่ เป็ นจุดทีส่ วย
ทีส่ ุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
(คุณลูกค้าต้องการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละประมาณ 18.- Euro)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
อิสระให้ท่านการช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษี , ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส , อาทิเช่น เครื่องสาอาง, นา้ หอม,
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เครื่องประดับ, กระเป๋ าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทัง้ เสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรัง่ เศสอย่างเต็มที่
เพือ่ มีเวลาในการต่อคิวซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
คา่
*.*.*. อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
ทีพ่ กั MERCURE HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่เก้า
พระราชวังแวร์ซายส์
เช้า
รับประทาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของพระราชวังที่
ได้รบั การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ ได้รบั การตกแต่ง
ไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ
ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชนั้ ดี อาทิเช่น ห้องอ
พอลโล, ห้องนโปเลียน,ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง,
ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึง่ รวบรวมเรื่องราวและความเป็ นมาในอดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ ...นา
ท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ประเทศไทย
*.*.*. อาหารกลางวันรับประทานบนเครื่องบิน เพือ่ ความะดวกในการทา REFUND ภาษาสนามบิน *.*.*.
14.50น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินอียปิ ต์แอร์เที่ยวบินที่ MS800/MS960
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองไคโร ประเทศอียปิ ต์ *.*.*.
หมายเหตุ : (ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณี ทเ่ี มืองนัน้ มีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)
วันที่สบิ
สนามบินสุวรรณภูมิ
12.40น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี
***** @@ ***** @@ *****

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

17 -26 ต.ค. 62

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

70,900.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

69,900.-

9,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี น้ ามันและ/หรือภาษี ประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *** หมายเหตุ
ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี

:
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room)อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการ
ขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณี ถา้ มี

ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการ
ยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
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5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของ
ทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง

7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระมัดจาทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระงวดสุดท้าย 15 วัน ก่อนเดินทาง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

ั
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า

หมายเหตุ
ั ท
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อ ันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสยที
่ าง บริษ ัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การน ัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้ หรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทงในกรณี
ั้
ท ี่
้ น ังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ท่านจะใชห
ประเทศหนึง่
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษ ัทฯ จะแจ้งให้ทา
่ น
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ทราบล่วงหน้า 20.- ว ันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว ใน
กรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯ
้ า่ ยใดๆ ทงสิ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
จะไม่ขอร ับผิดชอบค่าใชจ
ั้ น
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ้
้ อยูก
ขึน
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของ
และเหตุสุดวิสยต่
ผูร้ ว
่ มเดินทางเป็นสาค ัญ….
เงือ
่ นไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 ว ัน ก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท ัวร์เต็มจานวน
ตามราคาท ัวร์
(หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบ ัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวต
ิ จะต้องมีใบร ับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษ ัทระบุขอ
้ ความ
้ น
บางอย่างในนนด้
ั้ วย เพือ
่ จะได้ยน
ื ย ันก ับสายการบินและต ัวแทนบริษ ัททีต
่ า่ งประเทศ (ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสาย
การบินและบริษ ัทต่างประเทศ)
่
เงือ
่ นไขวีซา
่ และค่าบริษ ัททีร่ ะบุ
- กรณีผเู ้ ดินทางไม่ผา
่ นการอนุม ัติวซ
ี ่าจากสถานทูตนนๆ
ั้ ทางบริษ ัทจะไม่มก
ี ารคืนค่าธรรมเนียมวีซา
้
ในรายการท ัวร์ไว้แล้ว ใดๆทงสิ
ั้ น
- หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของบริษ ัทหรือ
ชาระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้
ทงหมด
ั้
หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของบริษ ัทหรือ
ชาระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว
ทงหมด
ั้
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน(ผู ้ใหญ่ ) และ/
หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
ั ทีท
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
 กรณีทรัพย์สน
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนื่อ งจากรายการทั ว ร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ด เสร็ จ หากท่า นสละสิท ธิก
์ ารใช ้บริก ารใดๆตามรายการ หรือ ถูก ปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงิน
มัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ
ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
 หากสถานทูตมีการสุม
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯเป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่
แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่
จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของทาง
สถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ และเหตุ
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ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ น
สุดวิสย
สาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้ว
ไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์
เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ข้อความซึง่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ั มนา และการเดิน ทางทีม
ทางบริษ ท
ั ฯ เป็นต วั แทนในการจ ด
ั น าส ม
่ ค
ี วามช านาญ โดยจ ัดหาโรงแรมทีพ
่ ก
ั
ั
อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร้อมทงการส
ั้
มมนา
ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สง
ู สุดใน
้ างบริษท
การเดินทาง ทงนี
ั้ ท
ั ฯ ไม่สามารถร ับผิดชอบในอุบ ัติเหตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ,
อ ันเนือ
่ งจากอุบ ัติเหตุรวมถึงภ ัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อ ัคคีภ ัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,
การผน
ั ผวนของอ ัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การน ัดหยุดงาน, ความล่าชา้ ของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ ,
่
รถไฟ, พาหนะท้อ งถิน
่ , ตลอดจนการถูก ปฏิเสธออกวีซ าจากกงสุล และ / หรือ ส่ว นงานทีเ่ กีย
่ วข้อ งก บ
ั สถานเอกอ ก
ั
คราชฑู ต รวมถึง ผู ้ม อ
ี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้อ งแสดงเหตุ ผ ล เนือ
่ งจากเป็ นสิท ธิพ เิ ศษ
ทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษท
ั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทงใน
ั้
หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษท
ั ฯ มีความคุม
้ ครอง และประก ันอุบต
ั เิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษท
ั ฯ ทีร่ บ
ั ประก ันในกรณีทผ
ี่ ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิ
เสธโดยเจ้า หน้า ทีต
่ รวจคนเข้า เมือ งของประเทศไทย และ/หรือ ต่า งประเทศ มิใ ห้เดิน ทางออก หรือ เข้า ประเทศ
้ ทีม
เนือ
่ งมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบ ัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
่ ี
้ า
การปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษท
ั ฯ จะไม่คน
ื ค่าใชจ
่ ยใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดิน ทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ต ามความจ าเป็ น หรือ เพือ
่ ความเหมาะสมท ง
ั้ ปวง โดยมิต อ
้ งแจ้ง ให้ท ราบล่วงหน้า
้ ารขอสงวนสิทธิด ังกล่าว บริษท
ทงนี
ั้ ก
ั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภ ัยของท่านผูม
้ เี กียรติ ซึง่
ร่วมเดินทางเป็นสาค ัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้

