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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

1 2 กรุงโรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – โรมันฟอรัม – นครรัฐอิสระวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน 
                โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – น า้พุเทรว ี- บันไดสเปน 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 
เท่ียวบินท่ี EK385 (01.05-05.00) / EK97 (08.55-12.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.35 
ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง   

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  
 หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านชมกรุงโรม เมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี 

เป็นศูนย์รวมของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอลังการ

มากมาย น าท่านเก็บภาพความยิ่งใหญ่บริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ ท่ียิ่งใหญ่ของชาวโรมันท่ีสามารถจุ
ผู้ชมได้ถึง 50,000 คน 
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น าท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปี
ท่ีผ่านมา 

 
น าท่านสู่ นครรัฐอิสระวาติกัน (Vatican City ) ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก แวะถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum) ซึ่งเป็นท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะ
ท่ีหาชมได้ยาก  
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น าท่านชมความอลังการของ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่า
หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี 
และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก ซึ่งปัจจบุนัล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัล า้ค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 

 
  

น าท่านถ่ายภาพกับน า้พุเทรวี (Trevi Fountain) งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ท่ีมาของบท
เพลง “ทรีคอยน์ อิน เดอะ ฟาวน์เทน” ท่ีเชื่อกนัว่า หากท่านโยนเหรียญลงในน า้พแุล้วท่านจะได้กลับมา
เยือนกรุงโรมอีกครัง้ 
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จากนัน้น าท่าน ช้อปปิง้ย่าน บันไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตติ ย่านช้อปปิง้ขึน้ชื่อของ
อิตาลี เป็นบนัไดท่ีกว้างและยาวท่ีสดุในทวีปยโุรป มีขัน้บนัไดทัง้หมด 138 ขัน้ ท่ีล้อมรอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามแล้ว จตัรุัสแห่งนีย้งัต่อตรงกบัถนน Via Condotti ท่ีเต็มไปด้วยร้านแบรนด์

เนมมากมาย ทัง้ Dior,Prada, Gucci,Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, 
Bulgari เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีชีวิตชีวามากอกีแห่งหน่ึงของอิตาลี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักที่ Hotel Holiday Inn Rome - Aurelia หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 เซียน่า – มหาวิหารเมืองเซียน่า – จัตุรัสเดลคัมโป - The Mall Outlet   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า(Siena) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อนัดับ 2 ในแคว้นทัสคานี เมืองเซีย
น่ายงัได้รับประกาศเป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจากความเก่าแก่และความสวยงามและการอนรุักษ์ไว้ 
อย่างดี  
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แวะถ่ายรูป มหาวิหารเมืองเซียน่า(Duomo di Siena) ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1200 ด้วยสไตล์กอธิค
และเรเนซองส์ ท่ีประดบัประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการและสวยงามมากและเป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์
ท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี ชมเมืองเก่าเซียน่า(Siena Old Town) ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1995 ชมความเป็นเมืองเก่าสมยัฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนส
ซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์และ
ร้านค้ามากมาย น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกบั ปาลาซโซ พับบลิโค(Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวัง
ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1297 เพื่อใช้เป็นท่ีท างานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดยด้านข้างมี หอระฆังมานเจีย 
หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย(Torre del Mangia) หอระฆงัท่ีเก่าแก่ท่ีถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1338 ซึ่งสมยั
นัน้ถือว่าเป็นส่ิงก่อสร้างสงูท่ีสดุในอิตาลี 
น าท่านชมจัตุรัสเดลคัมโป(Piazza del Campo) จตัรุัสใจกลางเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ของเมืองเซียน่า 
ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในจัตุรัสท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคัญๆ 

จ านวนมาก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ The Mall Outlet (Shopping top brands) เป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งท่ีท่านสามารถไปเลือกซือ้

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

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Ambasciatori หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 เมืองปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่ เมืองปิซ่า (Pisa)  อยู่ในแคว้นทสัคานี เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า 
ซากโบราณวตัถุของเมืองท่ียัง หลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมืองท่ีเคยมีความส าคญั
อย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 11 
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น าท่าน ถ่ายภาพกบั หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอคอยหินอ่อนท่ีพิสดารสงู 54 
เมตร มี 8 ชัน้ แต่ละขัน้มีเสาหินอ่อนท่ีสลักลวดลายวิจิตร ได้ลงมือสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี 
ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เวลาสร้างนานท่ีสุดในโลก ความน่าอศัจรรย์อีก
อย่างคือ เมื่อเร่ิมสร้างได้ 4-5 ชัน้ หอนีเ้ร่ิมเอียง แต่ไม่ถึงกลับพังทลายลงมา เพราะแรงท่ีจุดศูนย์ ถ่วง
เมื่อลากด่ิงลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้  เมื่อสร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี ้ช่วยให้ กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียง
ของโลกได้ทดลองเร่ืองอัตราเร็วของเทห์วัตถุท่ีตกลงมาจากท่ีสูง ท่ีขึน้ชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการ
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สร้างกบัแรงโน้มถ่วงของตวัอาคารท่ีสมดลุกนัโดยบงัเอิญได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกสมัย
กลาง และเป็นสญัลกัษณ์อย่างหน่ึงของประเทศอิตาลี   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี 
(Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึน้ทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
กบั หอพิธีเจิมนํ้ามนต์ (Baptistry of  St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศอิตาลี   
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารดโูอโม (Duomo) อนัยิ่งใหญ่งดงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Galilei หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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4 5 เมืองเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โคมหาวิหารซานมาร์โค - สะพานทอดถอนใจ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice)  หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี เป็นเมืองท่ีรู้จกักันใน
ด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์ และศิลปะท่ีได้รับหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียต
ริก (Queen of the Adriatic) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อโดยสารเรือสู่ เกาะเวนิส(Venice Island) 
เมืองในฝันของนกัท่องเท่ียวหลายๆคน ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค(Piazza San Marco)  
จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ท่ีรายล้อมด้วยสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์โค(St. 

Mark's Basilica) เดิมท่ีเป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ ครองเมืองในสมัยนัน้  พระราชวังดอจส์ (Doge’ s 

Palace) ภายในของพระราชวังซึ่งประกอบด้วยห้องท่ีประทบั เรือนรับรอง ห้องทรงงาน ห้องดนตรี ห้อง
ลีลาศ และห้องพิจารณาคดีซึ่งจะมี สะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ท่ีเชื่อมต่อกับคุก ถ่ายรูป
กับ ลีโอเน่(Lione) รูปปัน้สิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองเวนิส 
อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนีพ้ร้อมทัง้ช้อปปิง้สินค้าท่ีมีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่น
เคร่ืองแก้วมูราโน่ ซึ่งท่ีน่ีเป็นศูนย์กลางการผลิตมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 10 พร้อมทัง้ให้ท่านได้ร่วมชมสาธิต
การเป่าแก้วท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอีกด้วย ***อิสระ การล่องเรือกอนโดล่า เอกลกัษณ์ของเมือง 
และมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกชมความงามสดุแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม)*** 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Cavalletto & Doge Orseolo หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

 6 เมืองเวโรน่า – บ้านของจูเลียต – เมืองมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางกลบัมายงัฝ่ังเวนีส น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า(Verona) อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของ  อิตาลี เป็นเมืองท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบัสองในแคว้น เวเนโต รองจาก
เมืองเวนิส เมืองเวโรนาได้รับสมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยั 
โรมนัไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองท่ีมากไปด้วยกล่ินอายแห่ง ศิลปะและวฒันธรรม เป็นเมืองขนาด
กระทดัรัด อบอุ่น ล้อมรอบด้วยสายน า้ ในปี ค.ศ. 2000 องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒัน 
ธรรมแห่ง สหประชาชาติก็ประกาศให้เวโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม  
น าท่านถ่ายภาพด้านนอก Verona Arena โรงละครกลางแจ้งแบบโรมนั ลกัษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมท่ี
โรมแต่ขนาดเล็กกว่า 

นอกจากนี ้เวโรนาเป็นเมืองแห่งความรัก ท่ีมีเร่ืองราวความรักระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ 
มองตากิว(โรมีโอ) และ คาปเูล็ต (จเูลียต) ยิ่งเมื่อ วิลเล่ียม เชคสเปียร์ เอาเร่ืองราวของโรมิโอกบัจเูลียต 
มาเขียนเป็นบทละครเวที ชื่อเสียงของ โรมีโอ จเูลียต และ เวโรนา ก็โด่งดงัมากขึน้และดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียว น าท่านเข้าชม บ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) ชม ระเบียงหินอ่อนเล็กๆ  
ท่ีสมมุติเป็นฉากท่ีจเูลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง ซึ่งหน้าบ้านจเูลียต 
ปัจจบุนัคือร้าน Armani ว่ากนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ให้ไปจบัท่ีหน้าอกของรูปปัน้จเูลียต 
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นอกจากนีภ้ายในบริเวณก าแพงบ้านจเูลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสี
ก าแพงเดิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน(Milan) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกอีกเมืองหน่ึง เช่น เดียวกบั
ปารีสและนิวยอร์ค อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย 
เชิญท่านอิสระกบัการช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นต้น ท่ี แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele) ท่ีตัง้ร้าน Prada ร้านแรก
ของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และสวยงาม 
และไม่ควรพลาดกบัย่าน Via Montenapoleone  แหล่งรวมแบรนด์ดงัของอิตาลี อิสระให้ท่านได้ 
สนกุสนานกบัการช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชื่อดงัตามอธัยาศยั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Double Tree By Hilton, Milan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 7 โรงละครลาสกาล่า - อนุสรณ์แห่งลีโอนาร์โด ดาวินซี-มหาวิหารดูโอโม- สนามบินเมืองมิลาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปด้านนอกท่ี โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 
230 ปี เป็นสถานท่ีแสดงโชว์ชื่อดงัมากมาย และท่ีด้านหน้าโรงละครสกาล่าบริเวณจตัุรัส พิอาซซ่า เดล
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ล่า สกาล่า จะได้เห็นรูปปัน้ อนุสรณ์แห่งลีโอนาร์โด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดย
สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์แด่ลีโอนาร์โด ดาวินซี นกัประดิษฐ์และนกัวิทยาศาตร์คนส าคญัของโลก 
น าท่านสู่จดุศนูย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิของเมือง ชม มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ
ลาน มหาวิหารนีส้ร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เร่ิม
สร้างในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท า
จากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปปัน้หินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดท่ีสงูท่ีสดุมีรูปปัน้
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดย เอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) เท่ียวบินท่ี EK92 (21.35-

06.50) / EK372 (09.30-18.40(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 5 นาที (รวม
เวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

 

7 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร์-ศกุร์ 14 - 21 มีนาคม 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

อาทิตย์-เสาร์ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

จนัทร์-เสาร์ 1 – 8 มิถุนายน 66 89,999.- 89,999.- 20,000.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง  หากท่านได้

ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
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**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียงขนาด
ของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้าบัญชี 

ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
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2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วันก่อน
การเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต ่า 2 หน้า เพื่อท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

4. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทนัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จาก
ทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้อง
ดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและบริษัท 
1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้ เดินทาง 

ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ เล่ือนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
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ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อน
จองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวั
ออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงิน
เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงท่าน
จะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยท่ีสดุ
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและคืน

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกดหรือค่า
มัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่าย
การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาต
ให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะ
ใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่า
ไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนั่ง
วิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกัน
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 
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12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้ เดินทาง
ต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่ระบบของ
สายการบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพือ่ขอค ายืนยนัว่าทวัร์นัน้
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะต้องเป็นผู้ เสียค่าปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 

7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



2306-1101-KER150811                                              www.smileytour.com                                                                 Page 23 of 24 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ
ห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั ง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
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** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


