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รายละเอียดการเดินทาง :    
     

วนัแรก กรุงเทพฯ – ไคโร (อียปิต์) 

22.00 น.     คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7เคาน์เตอร์ Q สายการ
บินอิยิปต์แอร์ (MS)   เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก ดา้นสมัภาระ และบตัรท่ีนัง่
ข้ึนเคร่ือง 

วนัท่ีสอง ไคโร-ปีรามิด-พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร 

00.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียปิต์ โดยเท่ียวบินท่ี MS 961  
07.30 น. คณะเดนิทางถงึ กรุงไคโร  
   นาํคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพ่ือชม “มหาปีรามิด” หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงองคฟ์าโรห์แห่ง     อียิปต์

โบราณสร้างข้ึนเพ่ือฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก 
แมแ้ต่กระดาษกส็อดไม่ผา่น ชม “สฟิงซ์” ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และ
ลาํตวัเป็นสิงโต          สมควรแก่เวลานาํคณะเดินทางกลบั กรุงไคโร ระหว่างทางกลบัแวะชมศูนยก์ลางการทาํ 
“กระดาษปาปีรุส” ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจาก ต้นกก (Papyrus) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้ 
และเหตุการณ์ในสมยัอียิปตโ์บราณพร้อมกบัแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัว่าการทาํนํ้ าหอมแบบน้ี  
สืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม พพิิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร ชมสมบติัต่างๆของฟาโร ซ่ึงเก็บรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ชม 

หนา้กากทองคาํ ของฟาโรตุตนัคามุน และสมบติัลํ้าค่าต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดคาลอลัเลล่ีบ
ราซ่า ตลาดโบราณ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองของอียปิตต์ามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั GRAND   PYRAMID     HOTEL   หรือเทยีบเท่า  

วนัท่ีสาม ไคโร-กรุงโรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกฬีาคอลอสเซียม-ประตูชัยคอนสแตนติน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ สนามบิน เพือ่เดนิทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
10.30 น. คณะเดนิทางสู่ กรุงโรม โดยเทีย่วบนิที ่MS 791 
13.00 น.    เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินช่ี (ฟิอุมมาชิโน)  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํคณะเดินทางโดยรถ

โคช้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอนัยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยคุจกัรวรรดิโรมนัเรืองอาํนาจ
เม่ือราวกว่า 2,000 ปีท่ีผ่านมาแลว้ เขา้สู่ นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกซ่ึงตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพยีต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคลิแองเจโล เสาพลบัพลาท่ี
ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงลํ้ าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นคณะแวะ
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ถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ
และท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้นนาํคณะชม นํ้าพุเทรวี่ จุดกาํเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟ
เดอร์ฟาวด์เท่น” ท่ีโด่งดงั ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของเทพ
มหาสมุทร ตามตาํนานกล่าวไวว้่าหากใครไดม้าถึงนํ้ าพุแห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธิษฐานท้ิงไวจ้ะไดก้ลบัมาเยือนกรุง
โรมอีกคร้ังหน่ึง นาํท่านทชมยา่น “บันไดสเปน” แหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีซ่ึงเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวหลากหลาย
เช้ือชาติ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 พกัคา้งคืน ณ BEST WESTERN HOTEL (Fiano Romano-Rome) หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี  ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส-- 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นาํคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผา่นบริเวณท่ีราบระหวา่งเชิงเขา Monte Pisano ในแควน้ Tuscany ระหวา่งเสน้ทางผา่น

เมืองนอ้ยใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงในอดีตเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวอีทรัสกนั  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ หอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจ็ดของโลก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 

เป็นสถานท่ีตั้งของ หอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมท่ีงดงามซ่ึง
ในอดีตเคยเป็นสถานท่ีท่ีนกัวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาล ิเลโอ ไดค้น้พบทฤษฎีเร่ืองแรงโนม้ถ่วงของ
โลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนําคณะ เดินทางสู่  เดินทางข้ึนสู่ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงั เมืองเวนิซ เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควน้เวเนโต   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอติาเลีย่นฟูดส์  สปาเกต็ตี ้
 พกัคา้งคืน ณ RUSSOTT VENICE-MESTRE HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – ลูเซิร์น ( สวติเซอร์แลนด์ ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นาํคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานว่าโร
แมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ท่ี
เช่ือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของ
การปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้
ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ 
และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
เพ่ือชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดง
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ใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) 
ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดินทางกลบัสู่ฝ่ังท่ี ท่าเรือตรอนเชโต้  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  ลูเซิร์น โดยรถโคช้ เมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัของสวิส และยงัมีความสาํคญัในดา้นการก่อกาํเนิด

สมาพนัธรัฐอีกดว้ย เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธ
รัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองตากอากาศท่ีโอยลอ้มดว้ย
เทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกบัสวิสตอนใต ้ 

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองสวิสฯ 
 พกัคา้งคืน ณ ASTORIA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก ลูเซิร์น - ยอดเขาทติลสิ – ดจีอง 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นาํคณะไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์และเสียสละท่ีถูก

สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสท่ีเสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในฝร่ังเศส และไปชม สะพาน
คาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge)  สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมีอายกุว่า 600 ปี ทอดตวัขา้มแม่นํ้ารอยส์  
ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  สะพานน้ีเคยถูกไฟไหม้
เสียหายอยา่งมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดรั้บการซ่อมแซมใหม่จนอยูใ่นสภาพท่ีดีเหมือนเดิม  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง
ท่ีมีร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึกร้านช็อคโกแลต็ 
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

  นาํคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเชา้ท่ีหมุนได ้
360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ท่ีมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม
มาเล่นสกีเป็นจาํนวนมาก  

 นาํชม ถํา้นํ้าแข็ง  Glacier Grotto ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร มีนํ้าแขง็ ปกคลุมตลอด
ทั้งปี จากนั้นข้ึนสู่ ลานสก ีอิสระใหท่้านไดเ้ล่นหิมะกนัอยา่งสนุกสนาน ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านลงจากยอดเขา  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย คณะออกเดินทางสู่ เมืองดจีอง  
คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองฝร่ังเศส 
 พกัคา้งคืน ณ NOVOTEL DIJON SUD HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด ดจีอง - ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม 

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ไพศาล ผ่านเมืองออแซร์ 

เมืองฟองเตลโบ จนกระทัง่เดินทางถึง กรุงปารีส 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงามในยามคํ่าคืน ของสถานท่ีสาํคญั

คู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่นํ้ าแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างข้ึนตามสไตลข์อง
ศิลปะเรอเนสซองส์ ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ
ทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีส ช่ือว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีที่นํ้าใน
แม่น้ําแซนขึน้สูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่นํ้าแซนอาจจะไม่
สามารถดาํเนินการได้)  

 สนุกสุดเหวี่ยง กบัการมีเวลา ในการชอ้ปป้ิง  ร้านค้าปลอดภาษี , ห้างแกลลอร่ีราฟาแยส , อาทิเช่น เคร่ืองสาํอาง, 
นํ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ มากมาย รวมทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมจากฝร่ังเศส อยา่งเตม็ที่ 

 เพื่อมีเวลาในการต่อคิวซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านไดอิ้สระกบัการรับประทานอาหาร แต่สําหรับท่านท่ี
ตอ้งการรับประทานอาหารกรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัร์ 

 ไดเ้วลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 พกัคา้งคืน ณ MERCURE HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด พระราชวงัแวร์ซายส์-หอไอเฟล-ประตูชัย 

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าใหญ่โตมโหฬาร
และสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงได้รับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโป
เลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซ่ึงรวบรวม
เร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 
ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่จกัรพรรดินโปเลียน ผา่นชมบริเวณลาน จัตุรัสคอง
คอร์ท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระ
นางมาเรียองัตวัเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล   เป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุด
ท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
15.45 น. คณะเดินทางสู่ กรุงไคโร เท่ียวบินท่ี MS 800  / MS 960 

วนัท่ีเก้า กรุงเทพมหานคร 

13.15             เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดี  
 

********************************************************************** 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าใช้จ่าย  ราคานีสํ้าหรับผู้เดนิทางไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก + 

1ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตยีงเสรมิ  

+ 2 ผูใ้หญ ่

เด็ก ไม่มีเตยีง 

+ 2 ผูใ้หญ ่
พกัเด่ียว 

28 ธ.ค. 56-4 ม.ค. 57 79,500 78,500 76,500 74,500 11,500 

 

** หมายเหตุ   :  ราคาเดก็ต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี  
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึน้ราคาของภาษีนํา้มัน 

และ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวีซ่า * 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)   
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า    
5. ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
7. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
8. ค่าทิปคนขบัรถในยโุรป 
9. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าบริการ

พิเศษต่างๆ 

 
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั 
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                         เงือ่นไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 10,000 บาท  

 กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจาํนวนทั้งสิน 
3,500 บาท โดยจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือใหภ้ายใน 7 วนั 

 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ( ผูใ้หญ่ 
) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ   แกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจ
ของสถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือ
ท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่กต็อ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ
ทางสถานทตูเร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯเม่ือ
ท่านได ้ ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบไุวโ้ดย
ทั้งหมด  
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 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข้ันตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า 

จะอยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตฯ เท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ ทางบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ 
ท่ีน้ี 

หมายเหตุข้อสําคญั 
1. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทาํให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมได้

ครบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุ
สุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสยั  โดย
จะพยายามใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบัท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง 
ปฏิเสธการเขา้ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ซ่ึงถือเป็นเหตุซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของ
สายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนดัหยดุงาน, และทรัพยสิ์นส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวอยูน่อกเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษทัฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให ้  ถือว่าท่านไดส้ละสิทธ์ิ 
และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา และเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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ข้อความซ่ึงถอืเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทน
ประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 


