กรุงโรม-วาติกนั -มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ -นํา้ พุเทรวี-่ โคลอสเซียม-บันไดสเปน
ปิ ซ่ า-เวนิซ ล่องเรือกอนโดล่ า-ยอดเขาทิทลิส
ดีจอง-ปารีส-แวร์ ซาย-ประตูชัย-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่ นํา้ แซน
กําหนดการเดินทาง

28 ธ.ค. 56 - 4 ม.ค. 57
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รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก
22.00 น.

วันทีส่ อง
00.55 น.
07.30 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่
ที่พกั
วันทีส่ าม
เช้ า
10.30 น.
13.00 น.

กรุ งเทพฯ – ไคโร (อียปิ ต์ )
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูผ้ ูโดยสารขาออกหมายเลข 7เคาน์ เตอร์ Q สายการ
บินอิยิปต์ แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นงั่
ขึ้นเครื่ อง
ไคโร-ปี รามิด-พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติไคโร
ออกเดินทางสู่ กรุ งไคโร ประเทศอียปิ ต์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961
คณะเดินทางถึง กรุ งไคโร
นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาปี รามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่ งองค์ฟาโรห์แห่ง อียิปต์
โบราณสร้ างขึ้ นเพื่ อฝั งพระศพของพระองค์เอง นับเป็ นสิ่ งก่ อสร้ างที่ ยิ่งใหญ่ และเก่ าแก่ ที่สุด ของโลก ใช้เ วลา
ก่อสร้ างทั้งสิ้ นประมาณ 30 ปี สร้ างจากแท่งหิ นขนาดใหญ่มาก หิ นแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิ ทมาก
แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผา่ น ชม “สฟิ งซ์ ” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์และ
ลําตัวเป็ นสิ งโต
สมควรแก่เวลานําคณะเดิ นทางกลับ กรุ งไคโร ระหว่างทางกลับแวะชมศูนย์กลางการทํา
“กระดาษปาปี รุ ส” ซึ่ งเป็ นกระดาษชนิ ดแรกของโลกทําจาก ต้ นกก (Papyrus) ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริ ญเทพเจ้า
และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม ซึ่ งกล่าวกันว่าการทํานํ้าหอมแบบนี้
สื บทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติไคโร ชมสมบัติต่างๆของฟาโร ซึ่ งเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ ชม
หน้ากากทองคํา ของฟาโรตุตนั คามุน และสมบัติล้ าํ ค่าต่างๆ ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคาลอัลเลลี่บ
ราซ่า ตลาดโบราณ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของอียปิ ต์ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
GRAND PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่ า
ไคโร-กรุ งโรม-มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ -สนามกีฬาคอลอสเซียม-ประตูชัยคอนสแตนติน
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี
คณะเดินทางสู่ กรุ งโรม โดยเทีย่ วบินที่ MS 791
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์ โด ดาร์ วินชี่ (ฟิ อุมมาชิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําคณะเดินทางโดยรถ
โค้ชสู่ กรุ งโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ ึ งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรี ยงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรื องอํานาจ
เมื่อราวกว่า 2,000 ปี ที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์
นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ สถาปั ตยกรรมลํ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้นแกะสลัก “เพียต้ า” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่
ออกแบบโดย เบอร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ ึ งปั จจุ บนั เป็ นสิ่ งลํ้าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิ ตาลี จากนั้นคณะแวะ
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เทีย่ ง
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คํา่
วันทีห่ ้ า
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ถ่ายรู ปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลก เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
และที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นนําคณะชม นํ้าพุเทรวี่ จุดกําเนิดของเสี ยงเพลง “ทรีคอยน์ ออฟ
เดอร์ ฟาวด์ เท่ น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหิ นอ่อนแบบบาร็ อค ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวของเทพ
มหาสมุทร ตามตํานานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงนํ้าพุแห่งนี้ แล้วโยนเหรี ยญอธิ ษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุ ง
โรมอีกครั้งหนึ่ง นําท่านทชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซ่ ึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื้อชาติ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักค้างคืน ณ BEST WESTERN HOTEL (Fiano Romano-Rome) หรื อระดับเดียวกัน
ฟิ โนโรมาโน-ปิ ซ่ า-หอเอนปิ ซ่ า-เวนิส-บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า ผ่านบริ เวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่าน
เมืองน้อยใหญ่ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา ซึ่ งในอดีตเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวอีทรัสกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ งั ของ หอเอนปิ ซ่ า สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174
เป็ นสถานที่ต้ งั ของ หอเอนปิ ซ่ า สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่ ง
ในอดีตเคยเป็ นสถานที่ที่นกั วิทยาศาสตร์ เอกของโลก ศาสตราจารย์ กาลิ เลโอ ได้คน้ พบทฤษฎีเรื่ องแรงโน้มถ่วงของ
โลก
อิ ส ระให้ ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป ตามอัธ ยาศัย ได้เ วลานัด หมายนํา คณะ เดิ น ทางสู่ เดิ น ทางขึ้ น สู่ ท างภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของอิตาลีไปยัง เมืองเวนิซ เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริ ก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอติ าเลีย่ นฟูดส์ สปาเก็ตตี้
พักค้างคืน ณ RUSSOTT VENICE-MESTRE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
เกาะเวนิส – ล่ องเรือกอนโดล่ า – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์ แลนด์ )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ ท่ าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโร
แมนติกที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก “เมืองที่ใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์ โค ศูนย์กลางของนครเวนิ ซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่
เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่ งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ ซในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของ
การปกครองแคว้น ในยุค สมัย นั้น อี ก ด้ว ย ชม จั ตุ รั ส เซนต์ ม าร์ ค ที่ มี โ บสถ์เ ซนต์ม าร์ ค เป็ นฉากหลัง สร้ า งด้ว ย
สถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของเวนิ ซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้ วมูราโน่ ต้น
ตํารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้ นมีรูปแบบ
และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก จากนั้นนําท่าน ล่ องเรื อกอนโดล่ า (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่ งนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดง
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ให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้านสถาปั ตยกรรมที่ สะพานเรี ยลอัลโต้ (ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล)
ได้เวลานัดหมายนําคณะลงเรื อเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่ าเรือตรอนเชโต้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสําคัญในด้านการก่อกําเนิ ด
สมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่ พนั ธ
รัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของเมืองตากอากาศที่โอยล้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกบั สวิสตอนใต้
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมืองสวิสฯ
พักค้างคืน ณ ASTORIA HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส – ดีจอง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะไปถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริ มหน้ าผา สัญลักษณ์แห่ งความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสี ยชีวิต จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพาน
คาเปล (Kapelbruck หรื อ Chape Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ าํ รอยส์
ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ ของประเทศได้เป็ นอย่างดี สะพานนี้ เคยถูกไฟไหม้
เสี ยหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยูใ่ นสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ที่มีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต
และช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นดีที่มีชื่อเสี ยงตามอัธยาศัย
นําคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้
360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิ มะตลอดทั้งปี เป็ นยอดเขาที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยม
มาเล่นสกีเป็ นจํานวนมาก
นําชม ถํา้ นํ้าแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ าํ แข็ง ปกคลุมตลอด
ทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิ มะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนําท่านลงจากยอดเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
คณะออกเดินทางสู่ เมืองดีจอง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมืองฝรั่งเศส
พักค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON SUD HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
ดีจอง - ปารีส –ล่ องเรือบาตามูช-ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารี ส ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล ผ่านเมืองออแซร์
เมืองฟองเตลโบ จนกระทัง่ เดินทางถึง กรุ งปารี ส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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บ่ าย

วันทีแ่ ปด
เช้ า

15.45 น.
วันทีเ่ ก้ า
13.15

หน้าที่ 5

นําท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อบาตามูซ เพื่อล่ องเรื อ ชมความสวยงามในยามคํ่าคืน ของสถานที่สาํ คัญ
คู่บา้ นคู่เมืองริ มสองฝั่ งแม่น้ าํ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของ
ศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่ งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของ
ทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารี ส ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่นํ้าใน
แม่ นํ้าแซนขึน้ สู งกว่ าปกติหรื อมีเหตุการณ์ สุดวิสัย เช่ น การนัดหยุดงาน เป็ นต้ น รายการล่ องแม่ นํ้าแซนอาจจะไม่
สามารถดําเนินการได้ )
สนุกสุ ดเหวี่ยง กับการมีเวลา ในการช้อปปิ้ ง ร้ านค้ าปลอดภาษี , ห้ างแกลลอรี่ ราฟาแยส , อาทิเช่น เครื่ องสําอาง,
นํ้าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนังและเครื่ องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส อย่างเต็มที่
เพื่อมี เวลาในการต่อคิวซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านได้อิสระกับการรั บประทานอาหาร แต่สําหรั บท่านที่
ต้องการรับประทานอาหารกรุ ณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์
ได้เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักค้างคืน ณ MERCURE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
พระราชวังแวร์ ซายส์ -หอไอเฟล-ประตูชัย
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะชม พระราชวังแวร์ ซายส์ สัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร
และสวยงามที่ สุดในโลก ซึ่ งได้รั บการตกแต่ งไว้อย่างหรู หราวิ จิต รบรรจง ชมความงดงามของห้องต่ างๆ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์ นิเจอร์ ช้ นั ดี อาทิเช่น ห้ องอพอลโล, ห้ องนโป
เลียน, ห้ องบรรทมของราชิ นี, ห้ องโถงกระจกท้ องพระโรง, ห้ องสงคราม และห้ องสั นติภาพ ฯลฯ ซึ่ งรวบรวม
เรื่ องราวและความเป็ นมาในอดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริ เวณลาน จัตุรัสคอง
คอร์ ท สถานที่ซ่ ึ งเคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรี ยอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระ
นางมาเรี ยอังตัวเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิ ล เป็ นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่ งเป็ นจุด
ที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
คณะเดินทางสู่ กรุ งไคโร เที่ยวบินที่ MS 800 / MS 960
กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

**********************************************************************
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

หน้าที่ 6
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อัตราค่ าใช้ จ่าย

ราคานีส้ ํ าหรับผู้เดินทางไม่ ตาํ่ กว่ า 25 ท่าน

วันที่เดินทาง
28 ธ.ค. 56-4 ม.ค. 57

ผูใ้ หญ่
79,500

เด็ก +
1ผูใ้ หญ่
78,500

เด็กมีเตียงเสริม
+ 2 ผูใ้ หญ่
76,500

เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดีย่ ว
+ 2 ผูใ้ หญ่
74,500
11,500

** หมายเหตุ : ราคาเด็กต้ องมีอายุระหว่ าง 2-12 ปี
** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนํา้ มัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
9. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าบริ การ
พิเศษต่างๆ

กรุ ณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชําระเงินค่ ามัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชําระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน
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เงือ่ นไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท
กรณี วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าจํานวนทั้งสิ น
3,500 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรื อก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิ น 7 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการที่ได้ชาํ ระไปแล้วจํานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง














หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผูใ้ หญ่
) และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท้งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจ
ของสถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อ
ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
ทางสถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯเมื่อ
ท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด
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 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่ านั้น ซึ่ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ
ที่น้ ี
หมายเหตุข้อสํ าคัญ
1. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. กรณี ที่เกิ ดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดี เลย์) ของทางสายการบิน ทําให้ไม่สามารถกิ น-เที่ยวและพักโรงแรมได้
ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุ
สุ ดวิสยั ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั โดย
จะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรื อประเทศปลายทาง
ปฏิ เสธการเข้า หรื อ ออกเมื อง ด้วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ตาม ทําให้ท่านไม่ สามารถเดิ นทางต่ อไปได้ ซึ่ งถื อเป็ นเหตุซ่ ึ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมด
5. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่ วนตัวสูญหาย หรื อหลงลืมตามสถานที่
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าวอยูน่ อกเหนืออํานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิ ทธิ์
และไม่สามารถเรี ยกร้องขอเงินคืนค่าบริ การได้
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดิ นทางที่ มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึ งภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ นาศกรรม, อัคคี ภ ยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมื อง, การผัน ผวนของอัต รา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราระหว่า งประเทศ, การนัด หยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ น เรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมาย
รวมถึ งในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิ เหตุ ตาม
เงื่ อนไขที่ บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฎิ เสธโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย และ/หรื อ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่ มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิ นทาง รวมถึ งมี สิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดงั กล่ าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ าน
ผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้”

