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1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร ์

สายการบินเอมิเรตสแ์อร ไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ
สะดวก 

 2 กรุงโรม-สนามกฬีาโคลอสเซยีม-โรมันฟอร ัม-นครร ัฐอสิระวาตกิัน-พพิธิภัณฑว์าตกิัน- 
             โบสถเ์ซนตปี์เตอร -์นําพุเทรวี-บนัไดสเปน  

01.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบนิฟีอ ูมีช ีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน  ์(EK) 
เทียวบินที EK385 (01.05-05.00) / EK97 (08.55-12.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.35 

ชัวโมง (รวมเวลาแวะเปลียนเครืองทีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครือง   

12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟีอ ูมีชโีน กรุงโรม ประเทศอิตาล  ี  (เวลาทอ้งถินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชวัโมง)  
 หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านชมกรุงโรม  เมืองทีมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 2,500 ปี 

เป็นศูนยร์วมของสถานทีท่องเทียวทีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลก และสถาปัตยกรรมทีสวยงามอลังการ

มากมาย นาํท่านเก็บภาพความยิงใหญ่บรเิวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 
ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูที้ยิงใหญ่ของชาวโรมนัทีสามารถจุ
ผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 
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นาํท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอร ัม  (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ทีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปี
ทีผ่านมา 

 
นาํท่านสู ่นครร ัฐอ ิสระวาติกัน  (Vatican City ) ซงึเป็นรฐัอิสระ และศนูยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กาย
โรมนัคาทอลิก แวะถ่ายรูป พิพ ิธภณัฑว์าตกิัน (Vatican Museum) ซงึเป็นทีรวบรวมผลงานทางศิลปะ
ทีหาชมไดย้าก  
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นาํท่านชมความอลงัการของ โบสถเ์ซนตปี์เตอร  ์ (St. Peter's Basilica) ไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่า
หรูหรา ชมรูปปันแกะสลกัเฟียตา้ ผลงานชินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีออกแบบโดยแบรนิ์นี 
และยอดโดมขนาดใหญ่ทีหาชมไดย้าก ซงึปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิงทีสาํคญัลาํคา่คูบ่า้นคูเ่มืองของอิตาลี 

 
  

นาํท่านถ่ายภาพกับน ําพุเทรวี (Trevi Fountain) งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ทีมาของบท
เพลง “ทรีคอยน ์อิน เดอะ ฟาวนเ์ทน” ทีเชือกนัวา่ หากท่านโยนเหรียญลงในนาํพแุลว้ท่านจะไดก้ลบัมา
เยือนกรุงโรมอีกครงั 
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จากนนันาํท่าน ชอ้ปปิงยา่น บนัไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตติ ย่านชอ้ปปิงขนึชือของ
อิตาลี เป็นบนัไดทีกวา้งและยาวทีสดุในทวีปยโุรป มีขนับนัไดทงัหมด 138 ขนั ทีลอ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามแลว้ จตัรุสัแห่งนียงัตอ่ตรงกบัถนน Via Condotti ทีเต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์
เนมมากมาย ทงั Dior,Prada, Gucci,Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, 

Bulgari เป็นตน้ เรยีกไดว้า่เป็นสถานทีทีมีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนงึของอิตาลี 
เยน็ ร ับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

พักท  ีHotel Holiday Inn Rome - Aurelia หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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3 เซยีน่า-มหาวิหารเมืองเซยีน่า-จัตุร ัสเดลคัมโป- The Mall Outlet   

เช ้า  ร ับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซ ียน่า(Siena) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อนัดบั 2 ในแควน้ทสัคานี เมืองเซีย
นา่ยงัไดร้บัประกาศเป็นเมืองมรดกโลก เนืองจากความเก่าแก่และความสวยงามและการอนรุกัษไ์ว ้
อย่างดี  
แวะถ่ายรูป มหาวิหาร เมืองเซ ียน่า(Duomo di Siena) ถูกสรา้งขึนในปี ค.ศ. 1200 ดว้ยสไตลก์อธิค
และเรเนซองส ์ทีประดบัประดาตกแตง่อยา่งวิจิตรอลงัการและสวยงามมากและเป็นโบสถ ์1 ใน 5 โบสถ์
ทีสวยทีสดุในประเทศอิตาลี ชมเมืองเก่าเซ ียน่า(Siena Old Town) ทีไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1995 ชมความเป็นเมืองเก่าสมยัฟืนฟศูิลปวิทยาการหรือยคุเรอเนส
ซองส ์เต็มไปดว้ยอาคารต่างๆ โบสถ ์และพิพิธภัณฑ ์และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตรแ์ละ

รา้นคา้มากมาย นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ปาลาซโซ  พับบลิโค(Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงั
ทีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1297 เพือใชเ้ป็นทีทาํงานของรฐับาลเมืองเซียน่า โดยดา้นขา้งมี หอระฆังมานเจีย 
หรือ  ทอรเ์ร  เดล มานเกยี(Torre del Mangia) หอระฆงัทีเก่าแก่ทีถกูสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1338 ซงึสมยั
นนัถือวา่เป็นสิงก่อสรา้งสงูทีสดุในอิตาลี 
นาํท่านชมจัตุร ัสเดลคัมโป(Piazza del Campo) จตัรุสัใจกลางเมืองทีมีประวติัศาสตรข์องเมืองเซียน่า 
ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหนึงในจัตุรสัทีสมบูรณที์สุดแห่งหนึงในยุโรป ซึงเป็นทีตังของสถานทีสาํคญัๆ 
จาํนวนมาก 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นาํท่านสู่ The Mall Outlet (Shopping top brands) เป็นแหล่งรวมชอ้ปปิงทีท่านสามารถไปเลือกซือ

สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก อาธิ Armani, Burberry, Dior, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Hogan, 
Tod's, Valentino 

เยน็ ร ับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   
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พักท  ีHotel Ambasciatori หร ือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 

4 เมืองปิซ ่า-หอเอนเมืองปิซ ่า-จัตุร ัสเปียซซา เดล ดูโอโม  

เช ้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านสู่ เมืองปิซ ่า (Pisa)  อยู่ในแควน้ทสัคานี เป็นเมืองทีเป็นทีรูจ้กัอย่างดีเกียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า 
ซากโบราณวตัถขุองเมืองทียงั หลงเหลือจากศตวรรษที 5 ก่อนครสิตกาลเป็นเมืองทีเคยมีความสาํคญั
อยา่งมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที 11 
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นาํท่าน ถ่ายภาพกบั หอเอนเมืองปิซ ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอคอยหินออ่นทีพิสดารสงู 54 
เมตร มี 8 ชัน แต่ละขนัมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายวิจิตร ไดล้งมือสรา้งเมือ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี 
ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถึง 176 ปี ซงึเป็นสิงก่อสรา้งทีใชเ้วลาสรา้งนานทีสดุในโลก ความน่าอศัจรรยอี์ก
อย่างคือ เมือเริมสรา้งได ้4-5 ชนั หอนีเริมเอียง แต่ไม่ถึงกลบัพงัทลายลงมา เพราะแรงทีจุดศนูย ์ถ่วง
เมือลากดิงลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ยังทรงตัวอยู่ได ้เมือสรา้งเสร็จยอดของหอเอียงออกจาก
แนวดิงของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี ช่วยให ้กาลิเลโอ นกัวิทยาศาสตร ์ชาวอิตาเลียน ผูมี้ชือเสียง
ของโลกไดท้ดลองเรืองอตัราเร็วของเทหว์ตัถทีุตกลงมาจากทีสงู ทีขึนชือในดา้นความสมัพนัธข์องการ

สรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารทีสมดลุกนัโดยบงัเอิญไดชื้อว่าเป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกสมยั
กลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ยา่งหนงึของประเทศอิตาลี   
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กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่ จัตุร ัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จตัรุสักมัโป เดย ์มีราโกลี 
(Compo Dei Miracoli) ทีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขนึทะเบียน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมือปี ค.ศ. 1987 นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นทีระลึก 
กบั หอพธิ ีเจมิน้ามนต  ์ (Baptistry of  St. John) ทีใหญ่ทีสดุในประเทศอิตาลี   
นาํทา่น ถ่ายรูปเป็นทีระลกึ กบั มหาวิหารดโูอโม (Duomo) อนัยิงใหญ่งดงาม 

เยน็ ร ับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   
พักท  ีHotel Galilei หร ือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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 5 เมืองเวนิส-จัตุร ัสซานมารโ์คมหาวิหารซานมารโ์ค-สะพานทอดถอนใจ  

เช ้า  ร ับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม 
จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice)  หนึงในเมืองทีสวยทีสดุในอิตาลี เป็นเมืองทีรูจ้กักนัใน
ดา้นของความเจรญิรุง่เรืองทางประวตัศิาสตร ์และศิลปะทีไดร้บัหลายฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรยีต
รกิ (Queen of the Adriatic) 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเร ือตรอนเคตโต (Tronchetto) เพือโดยสารเรือสู่ เกาะเวนิส(Venice Island) 
เมืองในฝันของนกัทอ่งเทียวหลายๆคน ชมความสวยงามของ จตัุร ัสซานมารโ์ค(Piazza San Marco)  
จุดศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ทีรายลอ้มดว้ยสถานทีสาํคญัหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร โ์ค(St. 
Mark's Basilica) เดิมทีเป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนัน พระราชวังดอจส ์ (Doge’ s 
Palace) ภายในของพระราชวงัซึงประกอบดว้ยหอ้งทีประทบั เรือนรบัรอง หอ้งทรงงาน หอ้งดนตรี หอ้ง
ลีลาศ และหอ้งพิจารณาคดีซึงจะมี สะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ทีเชือมต่อกบัคกุ ถ่ายรูป
กบั ลีโอเน่(Lione) รูปปันสิงโตตวัใหญ่ติดปีกพรอ้มถือหนงัสือ ซึงถือเป็นสญัลกัษณป์ระจาํเมืองเวนิส 
อิสระใหท้่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนีพรอ้มทงัชอ้ปปิงสินคา้ทีมีชือเสียงมากมายอย่างเช่น
เครืองแกว้มรูาโน่ ซึงทีนีเป็นศนูยก์ลางการผลิตมาตงัแต่ศตวรรษที 10 พรอ้มทงัใหท่้านไดร้ว่มชมสาธิต
การเป่าแกว้ทีมีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเองอีกดว้ย ***อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลักษณ์ของเมือง 

และมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลกชมความงามสุดแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม)*** 
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เยน็ ร ับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   
พักท  ีHotel Cavalletto & Doge Orseolo หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

 

6 เมืองเวโรน่า-บา้นของจูเลียต-เมืองมิลาน-แกลลอเร ีย วิคเตอร เ์อ ็มมานูเอล  

เช ้า  ร ับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม 
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นาํท่านเดินทางกลบัมายงัฝังเวนีส นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองเวโรน่า(Verona) อยูท่าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของ  อิตาลี เป็นเมืองทีใหญ่และสาํคญัเป็นอนัดบัสองในแควน้ เวเนโต รองจาก
เมืองเวนิส เมืองเวโรนาไดร้บัสมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิงก่อสรา้งจากสมยั 
โรมนัไวอ้ย่างสมบรูณ ์เป็นเมืองทีมากไปดว้ยกลินอายแหง่ ศลิปะและวฒันธรรม เป็นเมืองขนาด
กระทดัรดั อบอุน่ ลอ้มรอบดว้ยสายนาํ ในปี ค.ศ. 2000 องคก์าร การศกึษา วิทยาศาสตร ์และวฒัน 
ธรรมแห่ง สหประชาชาติก็ประกาศใหเ้วโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม  
นาํท่านถ่ายภาพดา้นนอก Verona Arena โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมือนโคลอสเซียมที
โรมแตข่นาดเล็กกวา่ 

นอกจากนี เวโรนาเป็นเมืองแหง่ความรกั ทีมีเรอืงราวความรกัระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกลูผูย้ิงใหญ่ 
มองตากิว(โรมีโอ) และ คาปเูล็ต (จเูลียต) ยิงเมือ วิลเลียม เชคสเปียร ์เอาเรอืงราวของโรมิโอกบัจเูลียต 
มาเขียนเป็นบทละครเวที ชือเสียงของ โรมีโอ จเูลียต และ เวโรนา ก็โดง่ดงัมากขนึและดงึดดูให้
นกัทอ่งเทียว นาํท่านเขา้ชม บ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) ชม ระเบยีงหนิอ ่อนเล็กๆ   
ทีสมมุติเป็นฉากทีจเูลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝา้ขอความรกัอยูด่า้นลา่ง ซงึหนา้บา้นจเูลียต 
ปัจจบุนัคือรา้น Armani ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเรอืงความรกัก็ใหไ้ปจบัทีหนา้อกของรูปปันจเูลียต 
นอกจากนีภายในบรเิวณกาํแพงบา้นจเูลียตยงัมีการเขียนแสดงความรกักนัมากมายจนแทบไมเ่ห็นสี
กาํแพงเดิม 
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กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตงัอยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดชื้อวา่เป็นหลวงแห่งแฟชนัชนันาํของโลกอีกเมืองหนงึ เช่น เดียวกบั
ปารสีและนิวยอรค์ อีกทงัยงัเป็นศนูยก์ลางทางธรุกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 
เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมชือดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นตน้ ที แกลลอเร ีย วิคเตอรเ์อ ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) ทีตงัรา้น Prada รา้นแรก
ของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีระลกึจากดา้นในซงึเป็นอาคารกระจกทีเก่าแก่และสวยงาม 
และไมค่วรพลาดกบัยา่น Via Montenapoleone  แหล่งรวมแบรนดด์งัของอิตาลี อิสระใหท้า่นได ้
สนกุสนานกบัการชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมชือดงัตามอธัยาศยั  

เยน็ ร ับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   
พักท  ีHotel Double Tree By Hilton, Milan หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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 7 โรงละครลาสกาล่า-อนุสรณแ์หง่ลีโอนารโ์ด ดาวินซ -ีมหาวิหารดูโอโม-สนามบนิเมืองมิลาน  

เช ้า  ร ับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม 
นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกที โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 
230 ปี เป็นสถานทีแสดงโชวชื์อดงัมากมาย และทีดา้นหนา้โรงละครสกาล่าบรเิวณจตัรุสั พิอาซซ่า เดล
ล่า สกาล่า จะไดเ้ห็นรูปปัน อนุสรณแ์ห ่งลีโอนาร โ์ด  ดาวินซ ี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดย
สรา้งขนึเพือเป็นอนสุรณแ์ดลี่โอนารโ์ด ดาวินซี นกัประดษิฐ์และนกัวิทยาศาตรค์นสาํคญัของโลก 
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นาํท่านสูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศกัดิสิทธิของเมือง ชม มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ
ลาน มหาวิหารนีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทีถือวา่มีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เรมิ
สรา้งในปี ค.ศ.  1386 แตก่ว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากวา่  ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรยีวแหลมทีทาํ
จากหินออ่นจาํนวน  ยอด และมีรูปปันหินออ่นจากสมยัตา่งๆ กวา่ ,  ชิน ยอดทีสงูทีสดุมีรูปปัน
ทองขนาด  เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสงา่อยู ่
 
 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองมิลาน  เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 
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ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดย เอมิเรตสแ์อร ไ์ลน ์(EK) เทียวบินที EK92 (21.35-
06.50) / EK372 (09.30-18.40(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชัวโมง 5 นาที (รวม
เวลาแวะเปลียนเครืองทีสนามบินดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครืองดืมบน
เครือง 

 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 
ศกุร-์ศกุร ์ 14 - 21 มีนาคม 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

จนัทร์-อาทิตย ์ 24 เมษายน -  พฤษภาคม 66 85,999.- 85,999.- 20,000.- 
อาทิตย-์เสาร ์ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 
จนัทร-์เสาร ์ 1 – 8 มิถุนายน 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอ่านก่อนตดัสินใจจองทวัร  ์  
สาํคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือนไขแนบท้ายโดยละเอ ียด เพ ือประโยชนส์ูงสุดแก่ตัวท ่านเอง หากท่านได้

ชาํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงือนไขแลว้และไมส่ามารถเปลียนแปลงเงือนไขได ้
รายการทัวรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตุการณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทงันีจะคาํนงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เด ินทางจะไม่ฟ้องร ้องใดๆ  อันเนืองมาจากได้ร ับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ทีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดสาํรอง
เวลาในการจองตัวเครืองบินไวอ้ย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึในส่วนของตวัเครอืงบินทีไม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเป็นราคาทวัรต์งัแต ่แต ่10 ทา่นขนึไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เนืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า  ขวบขนึไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรม
เท่านนัทีมีหอ้ง  เตียง หากเป็นผูใ้หญ่  ท่าน แนะนาํว่าเปิด  หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาด
ของหอ้งพกัขนึอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีรวม 

1. คา่ตวัเครอืงบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีระบตุามรายการหรอืเทียบเท่า 
4. คา่อาหารทีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานทีทกุแหง่ทีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซ่าทอ่งเทียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงทีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอืนๆ เป็นไป
ตามเงือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ทา่น  
10. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมทีพกั 
11. คา่นาํหนกักระเป๋า (นาํหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูที้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. คา่ภาษีนาํมนัทีสายการบินเรยีกเก็บเพิม หากสายการบินมีการปรบัขนึก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครอืงดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รดี, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรอื ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 
1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้บญัชี 

ทีนงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  
2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วนัก่อน

การเดินทาง เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ทีพกัและตวัเครอืงบิน มิฉะนนัจะถือว่า
ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่าํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอืนทีรออยู ่
2) หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมมี่เงือนไข 
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3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไมว่า่จะทงัหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไดร้ะบไุวท้งัหมดนีแลว้ 
3. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูที้เดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอยา่ง

ตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทีนงัภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. เมือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรยีมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึ 

6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนัตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทงัแบบหมู่คณะ
และยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้าก
ทางเจา้หนา้ที 

7. กรณีวีซ่ายงัไมท่ราบผลก่อนเดินทาง  วนัทาํการ ทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อน ตามกาํหนด
เงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัคา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึจรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกาํหนดการออกตวักับทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไมคื่นเงินคา่มดัจาํทงัหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรอืไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 
เงอืนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษัิท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผูเ้ดินทางขนัตาํของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์กาํหนดใหมี้ผูเ้ดินทาง 

ขันต ํา 1  ท่าน  หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ เลือนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดงันนั กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อน
จองไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวั
ออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิมเติมขนึ หรอือาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันนั ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสิทธิไมอ่นญุาตใหเ้ลือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไขการยกเลิกการ
จอง 
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3. การชาํระเงิน หมายถงึ ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระเงิน

เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลียนแปลงจาํนวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจาํเป็นจะตอ้งเปลียนแปลงท่าน
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายทีทางบรษัิทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสดุ
เทา่จาํนวนเงินมดัจาํ ทงันีทงันนัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของบรษัิทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปร ับเงนิค่าบร ิการ   

1. ยกเลิกการ เดินทาง 45 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรอื หกัคา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึจรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  คืนเงิน  100% ของค่าท ัวรท์ ีจ ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน
จรงิ เช่น คา่มดัจาํตวัเครอืงบิน, คา่มดัจาํโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน  คืนเงิน  50% ของค่าท ัวรท์ ีจ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึ
จรงิ เช่น คา่มดัจาํตวัเครอืงบิน, คา่มดัจาํโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินคา่ทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรท์งัหมกดหรอืค่า
มดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตวัเครอืงบินแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตวัรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ้่าย
การดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขนึจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัทีเปลียนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคญัเพมิเตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมร่บัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้ทังนีทาง
บรษัิทจะคาํนงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บคา่นาํมนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขนึก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
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5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้ ับผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะ
ไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาต
ให ้เดินทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทงัในกรณีทีท่านจะ
ใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนงึ หรอื เนืองจากเหตผุลหรอืความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรอืมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า
ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรอืเกิดจากเอกสารปลอม หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ไมว่่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษัิทไดมี้การชาํระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทงัหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ ซึง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบริการนนัๆ เนืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูที้ตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูที้นงั
วิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกัน
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรอืยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจงึคาํนงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑที์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถงึประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเท่านนั 

ตวัเคร ืองบนิและทนีังบนเคร ือง 

1. ตวัเครอืงบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเลือนวนัเดนิทาง
กลบัท่าน จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตวัเครอืงบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตวัเครอืงบิน ซงึมีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่ายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้าํการออกตวัเครอืงบินไปแลว้ (กรณีตวั Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่ระบบของ
สายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  
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4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัทีนงับนเครอืงบินของกรุป๊ขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดที้นงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 
6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บรษัิทเพือขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน์นั

สามารถ ออกเดินทางไดแ้นน่อน มิฉะนนัทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึ  
7. ทีนงั Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขนึกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  
8. ทา่นทีใชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตวัท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรอืถือขนึเครอืงสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนกัเกินกว่ากาํหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 
10. ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนนับรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทพี ัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง หลังจากได้สาํรองโรงแรมทีพักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้พกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัทา่นทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขนึอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรอือยูค่นละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก  หอ้ง คือ  หอ้งพกัคู ่และ  หอ้งพกัเดียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขนึอยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็นหอ้งเดียว
อาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุภมิูตาํ เครืองปรบัอากาศจะมี
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 
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9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

 

 

การยนืวซีา่ / การอนุมัตวิซี ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆทงัสิน ทงันีบริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทงัสิน และทางสถานทตูมีสิทธิทีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยืนใหก้บัท่าน เนืองจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนโดย
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บและทา่นสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. สาํหรับท่านทีพาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผู้ยืนวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นทีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษัิทเพือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เมอืท ่านชาํระเงนิค่าท ัวร ใ์หก้ับทางบร ิษัทฯ  แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นไดย้อมร ับเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 
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