
 

 

 
    

 

 

รหัสโปรแกรม : 22003 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 ก าหนดการเดินทาง ราคารวมทุกอย่างตามรายการเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของรายการทัวร์เที่ยว
สบาย ๆ ไม่เหนื่อยไม่รีบไม่ชะโงกทัวร์ เที่ยวเต็มแบบ 10 วัน 7 คืน 



 

 

 
    

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.30 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ 
(EK) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรท่ีนั่ง
ขึ้นเครื่อง 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - โรม (อิตาลี) 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 / EK097  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ *.*.*.    
12.40 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) เมืองหลวงของประเทศ

อิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุค
จักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี
ท่ีผ่านมาแล้ว ....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 น าท่านเข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง เป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  เข้าชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร ์สถาปัตยกรรมล้ าค่าท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้น
แกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นิน ี
และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี    

 จากนั้นถ่ายรูปท่ีระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน 
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม  …ชม น้ าพุเทรวี่ จุดก าเนิดของ
เสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ท่ีโด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหิน
อ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามต านานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ าพุ
แห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานท้ิงไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง  

 น าท่านสู่ย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียวหลากหลายเชื้อ
ชาต ิ

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

 
    

 

วันที่สาม   ปิซ่า-เวนิส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู ่เมืองปิซ่า (PISA) (355 กม.) ประเทศอิตาลี 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่ง

มหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก โลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 
สถาปัตยกรรมท่ีงดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานท่ีท่ี
นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบ
ทฤษฎีเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร้ (VENICE) 
(327 กม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองอิตาเลียนต้นต ารับ 
ท่ีพัก VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่   เกาะเวนิส-อินส์บรูค ประเทศออสเตรีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ ..จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับ

การกล่าวขานว่าโรแมนติกท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีเกาะ
เล็กใหญก่ว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค 
ศูนย์กลางของนครเวนิส ...ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่ง
เคยเป็นท่ีประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้น
ในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ....อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ 
เคร่ืองแก้วมูราโน่ ต้นต ารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพ
ชน โดยเคร่ืองแก้วแต่ละชิน้มีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลก   
น าท่าน ล่องเรือกอนโดล่า *.*.*. ราคาไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ *.*.*.  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
ในกรณีน้ าไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 
20.- ยูโร ซึ่งเรือท่ีล าสามารถนั่งได ้5-6 ท่าน) เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ 



 

 

 
    

 

Grand Canal คลองท่ีกว้างท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ
ด้านสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายน าคณะลง
เรือเดินทางกลับสูฝ่ั่งท่ี ท่าเรือตรอนเชโต้  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (INNSBRUCK) (387 กม.) ประเทศออสเตรีย ระหว่างทาง

ท่านจะได้พบกับความสวยงามของเทือกเขาแอลป์สองข้างทาง ผ่านช่องแคบเบรนเน่อพาสท่ีสวย
สด 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก AUSTROTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  อินบรูค-อินเทอร์ลาเก้น 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่าน ชมความสวยงามของตัวเมืองอินส์บรูค ถ่ายรูปกับหลังคาทองค า ท่ีประทับของพระเจ้า

แม็คซิมิเลียน และ จากนั้นชม เสาอนาซอล และ  
 โรงแรมท่ีมีชื่อเสียงโกล์ดเด้นแอดเลอร์ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวาร้อฟสกี้ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (374 กม.) เมืองท่ีสวยงามขนาบข้างด้วย

ทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึก
จากประเทศสวิสฯ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

 
    

 

วันที่หก ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพ่ือนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟ
ราวน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอด
เขา และเข้าชม ถ้ าน้ าแข็ง 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน์ 
บ่าย น าท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุน

เน่น ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (69 กม.) 
เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระ
ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …
จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบ
ลูเซิร์น และให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! สวิสฟองดูว์ 
ท่ีพัก IBIS LUCERN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น-ปารีส-นั่งรถไฟด่วน TGV 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) (351 กม.) ประเทศฝร่ังเศส โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีส าคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่ง

แม่น้ าแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะ
เรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความ
สวยงามของทัศนียภาพท่ีร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามท่ีสุดแห่ง



 

 

 
    

 

หนึ่งของโลก (ในกรณีท่ีน้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุด
งาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์ 
ท่ีพัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความย่ิงใหญ่

อลังการของพระราชวังท่ีได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งได้รับ
การตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโป
เลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ 
ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

  
 

น าท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์…. ชมความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโป
เลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานท่ีซึ่งเคย
เป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรีย



 

 

 
    

 

อังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  
 ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นท่ีระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยท่ีสุดและ

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …น าท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ใน
ราคาถูก อาทิเช่น น้ าหอม, ครีม, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 

 อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, 
กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ าหอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ ... 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า ปารีส - ดูไบ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
15.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK074 / EK384   
 

วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีดูไบ 0020-0250 *.*.*.   
12.15 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี 
 

*************** 
 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2021 
1-10 ต.ค. 

79,900.- 12,900.- 

15-24 ต.ค. // 22-31 ต.ค. 89,900.- 15,900.- 
5-14 พ.ย. 79,900.- 12,900.- 
3-12 ธ.ค. 

24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 
31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 

89,900.- 15,900.- 

ปี 2022 
23 ม.ค.-1 ก.พ. / 30 ม.ค.-8 ก.พ. 

7-16 ก.พ. / 14-23 ก.พ. 
28 ก.พ.-9 มี.ค. 

4-13 มี.ค. / 19-28 มี.ค. 
23 มี.ค.-1 เม.ย. 

79,900.- 12,900.- 

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 

89,900.- 15,900.- 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 



 

 

 
    

 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น 
9. ค่าทิป 

 
อัตรานี้ไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนงัสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็น
ต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่ม

สั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการ
เดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 



 

 

 
    

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวัน

จอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบรษิัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

 

 ***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การยา้ยเมืองที่เข้าพัก เช่น 

กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็ม
จ านวนตามราคาทัวร์  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ระบุ
ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ 
(ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
เรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  



 

 

 
    

 

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัท

ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า

เมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ

บริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมคีุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน

เท่านั้น 

 กรณีทรัพย์สินสว่นตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ท้ังสิ้น 



 

 

 
    

 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่

ในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท

ฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และ 

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้อง

ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามนัดหมาย 



 

 

 
    

 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว

เช่นกัน 

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะ

อยู่ในดุลพินิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว ใน 

กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็น

ท่ีรักเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจ

ตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุข

ของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมี 

ใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อน 

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 



 

 

 
    

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกัน) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอ

ค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และ

ช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหา

โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย 

และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหาย

ท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 

อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการ

ถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท า

การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือ



 

 

 
    

 

การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัท

ฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธ

โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ

เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย

ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไวว้างใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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