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พัก อิตาลี 2 คืน / สวิสเซอร์ แลนด์ 1 คืน / ฝรั่งเศส 2 คืน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
โดยสายการบิน EGYPT AIR เครื่องบินโบอิง้ 777 – 300 มีจอ TV ทุกที่นั่ง

* * ราคานีร้ วมทิปคนขับรถในยุโรป ***
** แถมพิเศษล่ องเรือกอนโดล่ า + ล่ องเรือบาตูโมส **
อาหารพิเศษ ลิม้ ลอง !!! สปาเก๊ ตตีอ้ ติ าเลีย่ น หอยเอสคาโก้ อาหารไทย
มีนาํ้ ดืม่ แจกทุกวัน !!!
ทัวร์ยโุ รป_TC1 ITA–SWISS–FRA(TITLIS)8D5N(MS)JULY-AUG_EVE / http://www.countertour.com/

1

(TCEUR001)

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) กรุงเทพฯ – โรม (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ ประเทศอียิปต์ )
22.00 น.
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7เคาน์ เตอร์ Q สายการ
บินอิยิปต์ แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นงั่ ขึ้น
เครื่ อง (นํ้าหนักกระเป๋ า ได้ 23 กิโลกรัม / 2 ใบ)
วันที่สอง (2) โรม (อิตาลี)– ชมเมือง -นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ –โคลอสเซียม – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน
00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ MS 961 // MS 791
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์ โด ดาร์ วินชี่ (ฟิ อุมมาชิ โน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือ ง
แล้ว นําคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งโรม เมื องหลวงของประเทศอิ ตาลีซ่ ึ งมี อดี ตอัน
ยิง่ ใหญ่ และเกรี ยงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรื องอํานาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี ที่ผ่านมาแล้ว
เข้า สู่ นครวาติกั น รั ฐอิ ส ระที่ ปกครองตนเอง เป็ นศูน ย์กลางของศาสนาคริ สต์นิ กาย
โรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ สถาปั ตยกรรมลํ้าค่าที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกซึ่ ง
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลัก “เพียต้ า” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแอง
เจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ ึ งปั จจุบนั เป็ นสิ่ งลํ้า
ค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี (กางเกงขาสั้ นหรือกระโปรงสั้นและรองเท้ าแตะไม่ ห้ ุมส้ น ไม่ ได้
รับอนุญาตให้ เข้ าชมภายในวิหารได้ และทางสํ านักวาติกันจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชม หากวัน
ดังกล่ าวมีการประกอบพิธีทางศาสนา )จากนั้นคณะแวะถ่ายรู ปที่ระลึกด้านหน้า สนาม
กีฬาโคลอสเซี ยม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬา
ยักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตู ชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่ งชัย
ชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่ ง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ ม, จัตุรัสเวเนเซี ย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้
กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอ็ลที่ 2 ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระบิดา
ของชาวอิตาลี จากนั้นนําคณะชม นํ้าพุเทรวี่ จุดกําเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ ออฟเดอร์ ฟาวด์ เท่ น” ที่โด่งดัง ชมความ
สวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็ นเรื่ องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกล่าวไว้ว่าหากใคร
ได้มาถึงนํ้าพุแห่ งนี้ แล้วโยนเหรี ยญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอี กครั้งหนึ่ ง อิ สระให้ท่านเดินเล่นหรื อ
เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ยา่ น “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซ่ ึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก ณ NOVOTEL ROMA LA RUSTICA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
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วันที่สาม (3) ปิ ซ่ า –หอเอนปิ ซ่ า - เวนิส
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (ระยะทาง 373 กม.) ผ่านบริ เวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte
Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา ซึ่ งใน
อดีตเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวอีทรัสกัน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นําท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ งั ของ หอเอนปิ ซ่ า สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็ น
สถานที่ต้งั ของ หอเอนปิ ซ่ า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปั ตยกรรมที่งดงามซึ่ งในอดีต
เคยเป็ นสถานที่ที่นกั วิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์ กาลิ เลโอ ได้คน้ พบทฤษฎีเรื่ องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระ
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนําคณะ เดินทางสู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอิตาลีไปยัง เมืองเวนิซ
เมสเตร้ (ระยะทาง 330 กม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริ ก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารท้ องถิ่น เมนู สปาเก๊ ตตี้ อิตาเลี่ยน
นําท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก ณ HOTEL DELFINO หรือเทียบเท่ า
วันที่สี่ (4) เกาะเวนิส – ล่ องเรือกอนโดล่ า – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์ แลนด์ )
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ ท่ าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก “เมืองที่ใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลอง
แทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ ง เดินทางสู่
เกาะซานมาร์ โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง
“Doge Palace” ซึ่ งเคยเป็ นที่ป ระทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ ซในอดี ต อี กทั้ง ยังเป็ น
ศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์ มาร์ ค ที่มีโบสถ์
เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมื อ งของเวนิ ซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้ วมู ราโน่ ต้นตํารับของการเป่ าแก้วของ
ชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจาก
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก จากนั้นนําท่ าน ล่ องเรือกอนโดล่ า ชมวิวบรรยากาศของเวนิซ ซึ่ งว่ ากันว่ าหากมาเวนิซ แล้ วไม่ ได้
ล่ องเรื อกอนโดล่ าก็เหมือนว่ ามาไม่ ถึงเวนิส ใช้ เวลาประมาณ 30 – 45 นาที (รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความจําเป็ นที่
จะต้ องงดการล่ องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่ เอือ้ อํานวยหรื อเป็ นช่ วงเทศกาลสํ าคัญต่ างๆบนเกาะเวนิส
ทัวร์ยโุ รป_TC1 ITA–SWISS–FRA(TITLIS)8D5N(MS)JULY-AUG_EVE / http://www.countertour.com/

3

(TCEUR001)

บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแถมล่ องเรือกอนโดล่ า โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าและไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้ น) ได้เวลานัด
หมายนําคณะลงเรื อเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรื อตรอนเชโต้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสําคัญในด้านการก่อกําเนิ ด
สมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ ทเตอร์
อันหมายถึงทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลู
กาโน ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเมืองตากอากาศที่โอยล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนื ออิตาลี
กับสวิสตอนใต้
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารท้ องถิ่น
นําท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก ณ Ibis Style Lucerne หรือเทียบเท่ า
**หมายเหตุ** โรงแรมที่เมืองลูเซิ ร์น เป็ นเมืองที่มีการจัดการประชุ ม สั มมนา หรื อจัดกิจกรรมสํ าคัญของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปอยู่บ่อยครั้ งและห้ องพักมักจะเต็มตลอดถ้ ามีช่วงกิจกรรมดังกล่ าวหากที่พักในเมืองลูเซิ ร์นเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกล้ เคียงแทน
วันที่ห้า (5) ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด – สะพานไม้ คาเปล - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดิ นทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง 23 กม.) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าโรแตร์ ชม
ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสู ง
3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็ นยอดเขาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกี ชม
ถํ้านํ้าแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ าํ แข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี
จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนําท่านลงจากยอดเขา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่ าย
นํา จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์น ถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้ าผา
สัญลักษณ์แห่ งความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกี ยรติแด่ทหาร
สวิสที่เสียชีวติ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล
(Kapelbruck หรื อ Chape Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัว
ข้ามแม่น้ าํ รอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็ นอย่างดี สะพานนี้
เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่ อมแซมใหม่จนอยูใ่ นสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้ งที่มีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้าน
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ช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้ งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ อิสระพักผ่ อน และเต็มอิ่มกับการช้ อปปิ้ ง ร้ านค้ า
ต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น นาฬิ กา ช้ อกโกแลต ของที่ระลึกต่ างๆ มากมาย จากนั้นนําทุกท่านสู่
เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กม.) อดีตเมืองหลวงแห่ งแคว้นเบอร์กนั ดี
ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงในการผลิตไวน์
ชั้นเลิ ศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ใน
สมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารท้ องถิ่น หอยเอสคาร์ โก้
นําท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก ณ HOTEL HOLIDAY INN DIJON หรือเทียบเท่ า
วันที่หก (6) ดิจอง - ปารีส –ชมเมือง – ล่ องเรือบาโตมูชแม่ นํ้าแซน –Duty Free – ห้ างลาฟาแยต
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางสู่ มหานครปารี ส (ระยะทาง 315 กม.) ผ่านชมบริ เวณลาน จัตุรัสคองคอร์ ท สถานที่ซ่ ึ งเคยเป็ นลาน
ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรี ยอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรี ยอังตัวเนต
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน อาหารไทย
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ นํ า ท่ า นล่ อ งเรื อ ชมความสวยงาม ของสถานที่ สํา คัญ
คู่บา้ นคู่เมืองริ มสองฝั่งแม่น้ าํ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคาร
เก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็ นอย่าง
ดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรร
สร้างให้นครปารี ส ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่นํ้าในแม่ นํ้าแซนขึ้นสู งกว่ าปกติหรื อ
มีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่ น การนัดหยุดงาน เป็ นต้ น รายการล่ องแม่ นํ้าแซนอาจจะไม่ สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ ต้องแจ้ ง
ล่ วงหน้ าและไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้ น) จากนั้นนําท่ านช้ อปปิ้ งย่ านถนน เรอ เดอ ฮัสมัน ร้ านค้ าปลอดภาษี , ห้ าง
แกลลอรี่ ราฟาแยส , ห้ างแพลงตอง อาทิ เครื่ องสําอาง, นํ้าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนังและเครื่ องหนังอื่นๆ
มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส
(อิสระอาหารคํา่ ณ แหล่ ง ช้ อปปิ้ ง เพื่อให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ้ งนานขึน้ )
นําท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก ณ MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่เจ็ด(7) พระราชวังแวร์ ซายน์ - หอไอเฟล – ประตูชัย – สนามบิน – กรุงเทพ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะชม พระราชวังแวร์ ซายส์ สัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและ
สวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มี เอกลักษณ์
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15.45 น.

เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ช้ นั ดี อาทิ ห้ องอพอลโล, ห้ องนโปเลียน, ห้ องบรรทม
ของราชินี, ห้ องโถงกระจกท้ องพระโรง, ห้ องสงคราม และห้ องสั นติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่ องราวและความเป็ นมาใน
อดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่ง จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิ ล เป็ นที่ระลึกจากมุมกว้าง
ซึ่งเป็ นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จากนั้นผ่านชม ถนนชองป์ เซลิเซ่ ถนนแฟชัน่ ที่มีชื่อเสี ยงของ
ปารี ส ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
คณะเดินทางสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ MS 800 // MS 960 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศ อิยิปต์ )

วันที่แปด ( 8 ) กรุงเทพมหานคร
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี
---------------------------หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

เด็กตํ่ากว่ า
12ปี
พักกับ 1
ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่ า 7ปี
พักกับ ผู้ใหญ่
2ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กตํ่ากว่ า 7ปี
พักกับ ผู้ใหญ่
2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

16-23 กรกฎาคม 2559

69,900

69,900

66,900

64,900

9,900

7-14 สิงหาคม

69,900

69,900

66,900

64,900

9,900

เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่ า 7ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม
** ราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาตั้งแต่ ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป หากกรุ๊ปตํ่ากว่า 20 ท่ าน ต้ องมีการเรียกเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม **
** ราคาทัวร์ อาจมีการปรับขึน้ เนื่องมาจากการผันผวนของค่าเงิน หรือการปรับขึน้ ของค่าภาษีนํ้ามันของสายการบิน **
กรณีที่ท่านจะต้ องออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทําการออกตั๋ว
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อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
(เมื่อทําการยื่นวีซ่าแล้ วทางสถานทูตจะไม่ มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรือไม่ ผ่าน)
7. ค่าประกันอุ บตั ิเหตุในการเดิ นทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อ นไขแห่ งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ล่ องเรือกอนโดล่ า + ล่ องเรือบาตูโมส
9. นํ้าดื่มบริการทุกวัน ท่ านละ 1 ขวด / วัน
10. ค่าทิปคนขับรถ
อัตรานี้ไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
5. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ที่ดูแลตลอดการเดินทาง
การจองและการชําระ
a. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน
b. จากวันจองและชําระส่ วนที่เหลือก่ อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน

ทัวร์ยโุ รป_TC1 ITA–SWISS–FRA(TITLIS)8D5N(MS)JULY-AUG_EVE / http://www.countertour.com/

7

(TCEUR001)

หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ ทราบผลก่ อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ังหมดก่ อนตามกําหนด
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่ านจองและส่ งเอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่ามัดทั้งหมด

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่ เก็บค่าใช้ จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ยึดมัดจํา 20,000 บาท
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ยึดมัดจําทั้งหมด 30,000 บาท
- ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15-25 วัน คิดค่าใช้ จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ท้ังหมด
- ยกเลิกก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน เก็บค่ าใช้ ใช้ จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ ท้ังหมด
- ผู้เดินทางไม่ สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที หักค่าใช้ จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชําระค่าทัวร์ หรือมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้ จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หรือได้ ชําระค่าบริการในส่ วนของทางเมืองนอก เช่ น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ ว ทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ แล้วกับท่ านเป็ นกรณีไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกๆ กรณี *****
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทาง
บริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาํ การออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น
ทัวร์ยโุ รป_TC1 ITA–SWISS–FRA(TITLIS)8D5N(MS)JULY-AUG_EVE / http://www.countertour.com/

8

(TCEUR001)

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พกั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งอยู่
ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้อง
ใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบ
เหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่ คนื เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่าน
สามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องกระเป๋ า
◊ สําหรับนํ้าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ อ งบิน คือ 20 กิ โลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชําระในส่ วนที่โดน
เรี ยกเก็บเพิม่ )
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่าและการเตรียมเอกสารวีซ่า
แจ้ งเรื่องวีซ่าสถานทูต อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน ลูกค้าต้ องโชว์ ตัวทุกท่ าน
สถานทูตในเครือเชงเก้ น (อิตาลี / สวิสเซอร์ แลนด์ / ฝรั่งเศส ฯลฯ)
มีผลเริ่มใช้ ระบบสารสนเทศด้ านวีซ่า (Visa Information System - VIS) วันที่ 14 พ.ย.2556
ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทาํ ให้กลุ่มประเทศเชง
เกน (Schengen State) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS คือเพือ่ ลดความซับซ้อน
ของขั้นตอนการออกวีซ่า อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผูย้ นื่ สมัครขอวีซ่า
ระบบสารสนเทศด้านวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นเริ่ มใช้งานตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยจะมีการทยอยเปิ ดใช้งาน
เชื่อมต่อแผนกวีซ่าของประเทศเหล่านี้เข้ากับระบบVIS ในแต่ละขั้นระบบ VIS ทํางานโดยการเชื่อมสถานกงสุลและจุดข้ามพรมแดน
ภายนอกของกลุ่มประเทศเชงเกนเข้ากับฐานข้อมูล VIS ส่วนกลาง การนําระบบ VIS มาใช้ทาํ ให้มีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการสมัครขอวีซ่า ดังนี้
 ผูท
้ ี่สมัครขอวีซ่าเป็ นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพือ่ ทําการเก็บ ข้ อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบและรู ป
ดิจิตอลหนึ่งรู ป
 ลายนิ้ วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้ สามารถนํามาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
 เมื่อผูเ้ ดินทางเข้าสู่ เขตเชงเก้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผูเ้ ดินทางผ่านระบบ VIS
เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
สมัครวีซ่าทุกประเภท เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไปโดยใช้ ระบบ «วีซ่าไบโอเมตริกซ์ »
นับจากวันที่แจ้งไว้ขา้ งต้น ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คําร้องขอวีซ่าจะต้องมายืน่ เอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพ
ของผูส้ มัคร
(สแกนลายนิ้วมือและถ่ ายภาพดิจิตอล) ข้อมูลของผูส้ มัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS)
เป็ นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับระบบการรักษา
ข้อมูลวีซ่า VISA
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/vis
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ใบกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่ายุโรปวีซ่าไบโอเมตริกซ์
ชื่อ…………………………………………. นามสกุล………………. โทรศัพท์…………………………………..
สถานภาพ ( ) โสด ( ) แต่งงาน ( ) ม่าย ( ) หย่า
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้………………………………. ..……………………………………………………………
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน……………………………………
ชื่อสถานที่ทาํ งาน ……………………………………… ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน …………………………………………
รายชื่อผูท้ ี่ร่วมเดินทางด้วย 1..…………………………………….. ความสัมพันธ์ ………………………………
2……………………………………… ความสัมพันธ์ ...............................................
ภายใน 3ปี ที่ผา่ นมาท่านเคยเดินทางเข้าเขตประเทศในเครื อเชงเก้นหรื อไม่ เคย .................... ไม่........................
หากเคยเดินทางกรุ ณากรอกวันเดินทางที่เข้า – ออก ประเทศในเครื อเชงเก้น
วันที่เดินทางเข้า (วัน – เดือน – ปี ) ……………………………
วันที่เดินทางออก (วัน – เดือน – ปี ) ……………………………
ขนาดรู ปถ่ ายวีซ่าไบโอเมตริกซ์

ขนาดรู ปด้ านสู ง 45 mm

ขนาดรู ปด้ านกว้ าง 35 mm.
ลําดับ
รายการเอกสารสําคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า
รับแล้ ว ตัว
จริง
1 หนังสื อเดินทาง(เล่ มจริง) มีอายุการใช้ งานมากกว่ า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางและมีหน้ าว่างอย่ างน้ อย 4 หน้ า
*** ก่ อนส่ งให้ บริษัทฯ กรุณาถอดปกเล่ มพาสปอร์ ตออกก่ อน
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เพราะทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบปกพาสปอร์ ตทีท่ ่ านใส่ มา ซึ่ง
อาจจะสู ญหายหรือเสียหายระหว่ างดําเนินการอยู่ในสถานทูต
รู ปถ่ ายหน้ าตรงไม่ สวมแว่ นตาดํา/หมวก ไม่ ยมิ้ (ขนาดรู ปตามรูป
ด้ านบน)จํานวน 2 รู ป ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือนพืน้ หลังขาว ไม่ มี
ลวดลาย, ไม่ ใช้ รูปสติกเกอร์ , โพลาลอยซ์ ,ไม่ ใช้ รูปตัดต่ อ, ไม่ ใช้
รู ปสแกน กรณีถ้าท่ านถ่ ายรู ปไม่ใช่ ตามขนาดที่ระบุ ทางบริษัทขอ
เก็บค่าใช้ จ่ายในกรณี ที่ต้องทํารู ปใหม่
สํ าเนาทะเบียนสมรส / หย่ า (ถ้ ามี )
สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาบัตรประชาชน
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน(หน้ าแรกและหน้ าทีม่ ีชื่อตนเอง)
หลักฐานการเงิน สํ าเนาบัญชีออมทรัพย์ , ฝากประจําทั้งเล่ ม
หนังสื อรับรองจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ อายุไม่ เกิน 15 วัน
(ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล่ าสุด ไม่ เกิน 1 อาทิตย์ นับ
จากวันยื่นเอกสาร)
หลักฐานการงาน
8.1 พนักงานบริษัท หนังสื อรับรองการทํางาน (ระบุวันที่เริ่มงาน
, ตําแหน่ ง,อัตราเงินที่ได้ รับ เป็ นภาษาอังกฤษ ) อายุไม่ เกิน 1เดือน
8.2 เจ้ าของกิจการ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ของบริษัท
สํ าเนาทะเบียนการค้า หนังสื อรับรองบริษัท (อายุไม่ เกิน 1เดือน )
8.3 นักศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (อายุไม่ เกิน 1 เดือน)
กรณีอายุตํ่ากว่า 20ปี ไม่ ได้ เดินทางกับ บิดา – มารดา
9.1 หนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศโดยหนังสื อ
สามารถไปขอได้ ที่สํานักงานเขต เว้ นแต่ สถานฑูตอิตาลี เด็กต้ อง
เดินทางร่ วมกับ ท่ านใดท่ านหนึ่ง
9.2 สํ าเนาสู ติบัตร
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*** เซ็นรับรองสํ าเนาเอกสารที่เป็ นสํ าเนาทุกฉบับ / กรอกข้ อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่ อได้ จริง เพราะสถานทูตจะติดต่ อเช็คข้ อมูล
กับท่ านโดยตรง
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ กรณีผู้เดินทางเป็ นเด็ก หรือเดินทางตามลําพัง
1. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย จาก พ่อ , แม่ ผูป้ กครอง พร้อมเอกสารของผูร้ ับรอง (เสมือนว่าเดินทางด้วย )
2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี ผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ปี
กรณีผู้เดินทางมีบุคคลออกค่าใช้ จ่ายให้
1. ญาติ เอกสารที่สามารถระบุความสัมพันธ์เป็ นญาติ และเอกสารของผูร้ ับรอง
2. บุคคลอื่น หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมระบุความสัมพันธ์ และเอกสารของผูร้ ับรอง
3. บริ ษทั หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริ ษทั ไม่เกิน 1 เดือน
*** 1.เนื่ องจากทางสถานทู ต เน้ นการพิ จ ารณาหลั ก ฐานการเงิ น ประเภทออมทรั พย์ เป็ นหลั ก กรุ ณาเตรี ยม
เอกสารให้ ตรงตามกับความต้ องการของสถานทูตเท่ านั้น ***
***2.ในกรณีที่ท่านยื่นบัญ ชี เงินฝากไม่ ว่าจะกี่บัญชี ก็ตาม ท่ านจะต้ องขอหนั งสื อรั บรองการเงินจากทางธนาคารทุกบัญชี ท่านมี
ความจํานงในการยื่นวีซ่า ***
***กรณีมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับเอกสารกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ที่ท่านจองทัวร์ ***
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ น ดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้
ชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของเอกสารวีซ่า
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สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริ ยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว)
สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป
ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํ้ามันที่ข้ นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกินกว่า 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการขายหรื อไม่ขายแก่ ท่านที่มีทารกอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุ ป)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤตกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่ วน
ใหญ่ เช่นไม่รักษาเวลา พูดจาหลายคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น ฯลฯ(เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
ใน 1 วัน คนขับจะทํางานและพักผ่ อนระหว่ างขับรถรถรวมแล้ วไม่ เกิน 12 ชม. เช่ น เริ่มเงิน 08.00น. ต้ องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่ างวัน โปรแกรมอาจต้ องแก้ ไขปรับเปลี่ยน
ในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบ หากท่ านถูก
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติเราใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
ท่ านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่ น จากเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่ น ฯลฯ โปรดแจ้ งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคํายืนยันว่ าทัวร์ น้ันๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่ านออกตั๋วโดยไม่ ได้ รับการยืนยันจากพนักงานแล้ วทัวร์ น้ันยกเลิก บริ ษัทฯ ไม่ สามารถรั บผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายนั้นได้
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงือ่ นไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
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