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ออกในนามกลาง “Club Euro” 
โดยสายการบนิเอมิเรตส ์

 

โรม... เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมนัเรอืงอ านาจกว่า 2,000 ปี 

นครรฐัวาติกนั... มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ 

หอเอนปิซ่า... สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เวนซิ... นครลอยน า้ เมืองท่ีใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน 

สวิสเซอรแ์ลนด.์.. น ัง่กระเชา้หมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลสิ 

น ัง่ TGV สู่ นครปารสี… แฟช ัน่ช ัน้น าของโลก หอไอเฟล ล่องเรอืบาโตมูช 

พชิติยอดเขา Titlis พเิศษเมนู...หอยเอสคารโ์ก + สเตก๊ + ไวน ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
       วนัที ่1 
            กรงุเทพฯ 
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์T ของ

สายการบนิเอมเิรสต ์(EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก 

วนัที ่2 
โรม-นครรฐัวาตกินั-มหาวหิารเซนตปี์เตอร-์โคลอสเซยีม-น า้พเุทรวี-่บนัไดสเปน 
01.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 385/EK 097 

(01.35-04.45/09.10-13.20) บรกิารอาหาร เครื่องดืม่ และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลีย่น

เครือ่งทีเ่มอืงดไูบ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 ชัว่โมง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ Leonardo Da Vinci Airport กรงุโรม (Rome) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเซนตปี์เตอร ์นครรฐัวาตกินั รัฐอสิระปกครอง
ตนเองซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาธอลกิ ชม เสาโอเบลสิก ์ซึง่มสุโสลนิี
นํามาจากซซีารฟ์อร่ัม เมอืงอเล็กซานเดรยีในอยิปิตเ์มื่อปี 1937 ชมความงดงามตระการตา
ของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์เป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ําค่าที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปัน้แกะสลกัปิเอตา้ รูปปั้นแกะสลักผลงานของศลิปินเอก ไมเคลิ
แองเจโล จากนัน้นําท่านสู ่โคลอสเซยีม โบราณสถานเกา่แก่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
อดตีเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่ง
จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์โรมนัฟอร ัม่ จากนัน้นําท่านสู ่น า้พุเทรวี ่น้ําพุทีโ่ดง่ดังทีส่ดุแหง่
กรุงโรม ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อคซึง่สรา้งขึน้ในปี 1732 
ผลงานการออกแบบโดย นโิคลา ซัลว ีเชือ่กันวา่หากใครไดม้าเยอืนน้ําพุแห่งนี้แลว้หันหลัง
โยนเหรียญลงน้ําพุ จะไดก้ลับมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้หนึ่ง ซึง่ไดอ้ทิธพิลมาจากภาพยนตร์
เรือ่ง La Dolce Vita: Three Coins in a Fountain จากนัน้นําท่านสู ่บนัไดสเปน แหลง่
พักผอ่นของชาวอติาเลยีน เป็นอกียา่นทีค่ลาคลํา่ไปดว้ยผูค้นหลากหลายเชือ้ชาต ิจัตรัุสแหง่นี้
ตัง้ชือ่ตามสถานทตูสเปนประจํากรงุโรม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 
   พกัที ่Hotel Palace Inn Fiano Romano, Rome หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่3 
กรงุโรม-ปิซา่-หอเอนปิซา่-เวนซิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) ผ่านบรเิวณทีร่าบระหวา่ง เชงิเขา Monte Pisano ใน

แควน้ Tuscany ระหวา่งทางผา่นเมอืงนอ้ยใหญท่ีต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขา ซึง่ในอดตีเป็นถิน่ทีอ่ยู่
ของชาว Etruscan  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัมริาโกล ี(Piazza dei Miracoli) จัตรัุสซึง่เป็นสนามหญา้เขยีวขจี

ดั่ งพรมผืนใหญ่ปูรองรับอาคารแบบโรมาเนสก์ที่สวยงาม ชม หอพิธีเจ ิมน ้ามนต ์
(Battistero) ลักษณะเป็นหอทรงกลมสถาปัยกรรมแบบโรมาเนสก ์แตย่อดโดมหังคาเป็น
แบบโกธคิชม มหาวหิารดโูอโม (Duomo) สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่11 และชม หอ
ระฆงัเปนเดนเต (Torre Pendente) หรอืรูจั้กกันในนาม หอเอนปิซา่ ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลก และยังเคยเป็นสถานทีท่ีนั่กวทิยาศาสตรเ์อกของโลก ศาสตราจารยก์าล ิ
เลโอ กาลเิลอ  ิไดค้น้พบทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลก สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงเวนซิ เมสเตร (Venice Mestre) ราชนิีแห่งทะเลเอเดยีตรกิ เมอืงหลวงของแควน้ 
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Veneto ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มกับธรรมชาตอิันงดงามของทัง้แควน้ทัสคานีอันเป็นทีร่าบสงู 
จนกระท่ังเขา้สูแ่ควน้เวเนโต ้

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 
   พกัที ่Hotel Albatros, Venice Mestre หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 

 

วนัที ่4 

เกาะซานมารโ์ค-สะพานถอนหายใจ-ลอ่งเรอืกอนโดลา่-สะพานรอีลัโต-ลเูซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต (Tronchetto) เพื่อลงเรือเดนิทางสู่ เกาะเวนิซ 
เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่โรแมนตกิทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลก มเีกาะเล็กใหญ่กวา่ 
118 เกาะ มสีะพานเชือ่มระหว่างเกาะมากกว่า 400 แห่ง นําท่านชม สะพานถอนหายใจ 
(Ponte dei Sospiri) สะพานทีเ่ชือ่มระหวา่ง วงัผูค้รองนคร (Palazzo Ducale) หรอื 
Doge’s Palace กับคกุทีใ่ชค้มุขังนักโทษ จากนัน้นําท่านชม จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza 
San Marco) ซึง่ตัง้ชือ่ตามนักบญุประจําเมอืงในนกิายอวิานเจลสิต ์เป็นจัตรัุสทีร่ายลอ้มดว้ย
อาคารสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของเวนซิ ชมหอระฆงักมัปานเิล (Torre Campanile) 
ซึง่ตัง้ตระหง่านสูงเด่นอยู่กลางจัตุรัส เป็นหอระฆังของโบสถ์ซานมาร์โค สูงถงึ 98.5 เมตร 
จากนัน้นําท่าน ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (Gondola) เพือ่ชมมนตเ์สน่หข์องนครเวนซิ ล่องเรอืสู ่
คลองใหญ ่(Canale Grande) คลองทีก่วา้งทีส่ดุของเกาะ ชมสะพานรอีลัโต (Ponte di 
Realto) สะพานซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของนครเวนิซ เป็นสะพานหนิอสิเตรียน ยาว 28 
เมตร สงู 8 เมตร สรา้งขึน้ในปี 1588 ซึง่เป็นผลงานการออกแบบของศลิปินเอก ไมเคลิแอล
เจโล จากนัน้นําทา่นลงเรอืเพือ่เดนิทางกลับสูฝ่ั่ง 

   กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Luzern) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงตากอากาศทีโ่ดง่ดัง 
ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ Vierwaldstättersee อันหมายถงึทะเลสาบ 4 พันธรัฐ ระหวา่งทางท่านจะ
ไดส้ัมผัสกับธรรมชาตทิีง่ดงามของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่าน อุโมงคเ์ซนตก์อตทารด์ 
(St. Gottard Tunnel) อโุมงคซ์ ึง่มคีวามยาวกวา่ 17 กโิลเมตร นําท่านชม สะพานไมค้า
เปล (Kapellbrücke)  สะพานไมเ้กา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 600 ปี ทอดตัวขา้มแมน้ํ่ารอยส ์ตลอด
สะพานประดับดว้ยภาพเขยีนทีเ่ล่าถงึประวัตศิาสตรข์องสวสิไดเ้ป็นอย่างด ีสะพานแหง่นี้เคย
ถูกไฟไหมเ้สียหายอย่างมากในปี 1993 แต่ไดรั้บการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดี
เหมอืนเดมิ 

   เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

    พกัที ่Hotel Astoria, Luzern หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 

ลเูซริน์-อนเุสาวรยีส์งิโตแกะสลกั-เองเกลแบรก์-ยอดเขาทติลสิ-ดจิอง(ฝร ัง่เศส) 

  เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 นําท่านชม อนุเสาวรยีส์งิโตแกะสลกั (Löwendenkmal) สัญลักษณ์แหง่ความกลา้หาญ 

ความซือ่สัตย์และการเสยีสละ สรา้งขึน้เพื่อรําลกึถงึทหารสวสิที่เสยีชีวติจากการปกป้อง 
พระราชวงัทยุเลอร ี(Pales des Tuilleries) ในประเทศฝร่ังเศส จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงเองเกลแบรก์ (Engelberg) เพือ่นําทา่นขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) โดย กระเชา้
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หมนุ Rotair Titlis ทีห่มนุได ้360 องศา ท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ทีม่ี
ความสวยงาม ยอดเขาทติลสิมคีวามสงู 3,028 เมตร ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี นําท่านสู ่
ถ า้น า้แข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถงึ 130 เมตร และมีความถงึถงึ 15 เมตร 
จากนัน้นําทา่นสูบ่รเิวณลานสก ี

   กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนยอดเขาทติลสิ) 
 นําท่านลงจากยอดเขาเดนิทางกลับสู ่เมอืงลเูซริน์ (Luzern) จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

จากรา้นตัวแทนจําหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง เชน่ Bucherer, Güberlin เป็นตน้ เลอืกซือ้ช็อคโก
แลต มดีพับสวสิและของทีร่ะลกึต่างๆ ตามอัธยาศัย จนถงึเวลาสมควรนําท่านผ่าน เมอืงบา
เซล (Basel) พรมแดนของสวติเซอรแ์ลนดก์ับฝร่ังเศส ขา้มสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศ
ฝร ัง่เศส (ระยะทางประมาณ 433 กม.) 

   เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

    พกัที ่Hotel Le Jura, Dijon หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่6 

ปารสี-พระราชวงัแวรซ์ายส-์Benlux Duty Free-ลอ่งเรอืบาโตมชู-จตัรุสัทรอคาเดโร 
หอไอเฟล 

   เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําท่านเดนิทางสู ่นคร  ปารสี (Paris) โดยนําท่านน ัง่รถไฟTGV เมอืงหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส นครซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมอืงหลวงดา้นแฟชั่นชัน้นําของโลก จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ เม ืองแวร ์ซายส์ (Versailles) สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ 
พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Château de Versailles) พระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป 
อยูห่า่งจากปารสีไปทางตะวันตกเฉียงใต ้สัมผัสกับความงดงาม หรูหรา วจิติรบรรจงของหอ้ง
ตา่งๆ ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชม 

   กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านสู ่จตัรุสัทรอคาเดโร (Place de la Trocadéro) เพือ่ชมและบันทกึภาพเป็นที่

ระลกึกับ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) สัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส จากนัน้ชมความ
ยิง่ใหญข่อง ประตชูยั Arc de Triomphe ทีส่รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะของจักรพรรดนิ
โปเลยีน โบนาปารต์ ผา่นชม ถนนชองป์เซลเิซ ่(Champs-Élysées) ถนนสายแฟชั่นของ
ปารสี ชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) อดตีเคยเป็นลานประหารพระเจา้
หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีองทัวแนตนําทา่นสู ่Benlux Duty Free เพือ่ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้ปลอดภาษี อาท ิน้ําหอม เครือ่งสําอางค ์เครือ่งประดับ กระเป๋าและเครือ่งหนังอืน่ๆ 
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่เรอืบาโตมชู (Bateaux Mouches) เพือ่ลอ่งเรอืแมน้ํ่าแซน 
ชมความงมของนครปารสี ผ่านชมอาคารเกา่แกส่ไตลเ์รอเนสซองส ์ผ่านชม โบสถน์อเทรอ
ดาม (Notre-Dame Cathédrale) ซึง่สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิที่ประดับตกแต่งดว้ย
กระจกสอีย่างวดงาม ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นสถานทสีําหรับพธิรีาชาภเืษกจักรพรรดนิโปเลยีน 
(ในกรณีทีน้ํ่าในแมน้ํ่าแซนขึน้สงูกวา่ปกต ิหรอื มเีหตกุารณ์สดุวสิยัซ ึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของทางบรษัิทฯ เชน่ การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น้ําแซนอาจจะไม่สามารถ
ดําเนนิการได)้ 

   เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (Special Menu!!! L’Escargot+Steak+Wine) 
   พกัที ่Hotel La Défense 5, Paris หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7 

ปารสี-Galeries Lafayette-กรงุเทพฯ 
  เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําท่านสู ่หา้งสรรพสนิคา้ Galeries Lafayette เพือ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม
ชัน้นําระดับโลก อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior ฯลฯ 

    16.30น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

18.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่Chales de Gaulle Airport เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่
กรงุเทพฯ 

21.50 น. ออกเดนิทางจากกรงุปารสี กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิเอมเิรสต ์ 

เทีย่วบนิที ่EK 096/EK 372 (21.50-06.30+1/09.40-19.15) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ 

และพักผ่อนบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งที่เมอืงดไูบ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

16.25 ชัว่โมง) 

วนัที ่8 

กรงุเทพฯ 

19.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ เด็ก เสรมิเตยีง พกัเดีย่ว 

07-14 ส.ค.58 89,900.- 89,900.- 87,900.- 8,000.- 

11-18 ก.ย.58 89,900.- 89,900.- 87,900.- 8,000.- 

18-25 ต.ค.58 89,900.- 89,900.- 87,900.- 8,000.- 

22-29 ต.ค.58 89,900.- 89,900.- 87,900.- 8,000.- 

20-27 พ.ย.58 89,900.- 89,900.- 87,900.- 8,000.- 

04-11 ธ.ค.58 89,900.- 89,900.- 87,900.- 8,000.- 

25 ธ.ค.58-01 ม.ค.59 89,900.- 89,900.- 87,900.- 8,000.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่วซีา่เชงเกน้ (แบบคณะทอ่งเทีย่ว) 
 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์4ยโูร/ทา่น/วนั 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
หมายเหต ุ 

1.กรณีทีจ่องทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย 

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  

6.ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน้ําเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

 7.บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

 8.ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราค่าน้ํามัน หรอื
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 9.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉนิตา่งๆ ขึน้อยู ่ณ หนา้งาน
นัน้ๆ 

 11.ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่่องเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณา
เทา่นัน้ 
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RESERVATON FORM 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 
 

 


