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เท่ียวคุ้มทุกไฮไลท์ 
ราคารวมประกันสุขภาพ 
อาหารครบทุกม้ือ 
พกัดี ในเมือง 
แถมฟรี กระเป๋าชอปป้ิง 
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ 
กรุ๊ปเพยีง 20 ท่านเท่าน้ัน 

 

ราคาเพยีง 74,900 บาท 
เดนิทางวนัที ่05 – 13 ธันวาคม 2562 

DAY 1: เชียงใหม่ – ฮ่องกง (-/-/-) 
DAY 2: ฮ่องกง – มิลาน – ท่าเรือตรอนเชสโต้ - ท่าซานมาร์โค เวนิส – ถ่ายภาพหน้ามหาวิหารซานมาร์โค – ถ่ายภาพ

หน้าพระราชวังดอจ – ชมจตุัรัสซานมาร์โค **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า**  - ล่องเรือจากท่าซานมาร์โค สู่ 
ท่าเรือตรอนเชสโต้ – มาสเตร – โรงแรม (-/L/D) 
DAY 3: เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารเมืองฟลอเรนซ์ - จตุัรัส เดลลา ซินญอเรีย – สะพานแวคคโิอ – จุดชมวิวเมืองฟลอ
เรนซ์ - เมืองปิซา - ถ่ายรูปหน้า หอเอนปิซ่า – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - โบสถ์ Santa Maria delle Grazia - ปราสาท Castello Sforzesco - 
ถ่ายภาพหน้าโรงละคร Tratrp alla Scala - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele II - เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น – 
โรงแรม (B/L/D)  
DAY 5: เมืองกรินเดอวาลด์  - น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาจุงเฟรา - ชมวิว ณ ลานสฟริงซ์ - เมือง Lauterbrunen - เมืองอิน
เทอร์ลาเก้น – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 6: เมืองดิจอง - น่ังรถไฟความเร็วสูง สู่นครปารีส - มหาวิหารนอเตรอดาม (ด้านนอก) – พิพธิภัณฑ์ลุฟว์ – 
ล่องเรือแม่น า้แซนน์ – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 7: เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวงัแวร์ซายส์ - กลับปารีส - ถนนชองเอลิเซ่- จตุัรัสทรอคาเดโร ชมวิวหอไอเฟล - 
ประตูชัยนโปเลียน – จตุัรัสคองคอร์ด – ห้างลาฟาแยต – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 8: สนามบนิปารีส – ฮ่องกง (B/-/-) 
DAY 9: ฮ่องกง – เชียงใหม่ (-/-/-) 
  

**ลดราคาพเิศษจาก 79,900 บาท** 
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DAY 1 (05 ธ.ค. 62) 
15.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เพื่อท าการเชค็อิน 
18.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (KA233) 
00.40 น. ถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อท าการเปลี่ยนเคร่ืองเดินทางต่อไป
ยงัมิลาน ประเทศอิตาลี  
 
 

DAY 2 (06 ธ.ค. 62) 
00.55 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาล ี(CX233) 
06.45 น. ถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นจะชา้กว่า
เวลาในประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
 - เดินทางสู่ตรอนเชสโต้ (เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
 - ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพ่ือลงเรือสู่เกาะเวนิส  

- ล่องเรือตามล าคลองสู่ ท่าซานมาร์โค เวนิส 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (เดินเทา้จากท่าเรือ) 
 - ถ่ายภาพหน้ามหาวิหารซานมาร์โค 
 - ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ 
 - ชมจัตุรัสซานมาร์โค 

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที** 
 - ล่องเรือจากท่าซานมาร์โค สู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ 
 - เดินทางสู่ มาสเตร (เดินทางประมาณ 20 นาที) 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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DAY 3 (07 ธ.ค. 62) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์  (เดินทางประมาณ 3 ชม) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  
 - มหาวิหารเมืองฟลอเรนซ์  

- จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย 
 - สะพานแวคคโิอ 
 - จุดชมวิวเมืองฟลอเรนซ์ 
 - เดินทางสู่เมืองปิซา (เดินทางประมาณ 1.30 ชม) 
 - ถ่ายรูปหน้า หอเอนปิซ่า  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก EURO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

DAY 4 (08 ธ.ค. 62) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองมิลาน (เดินทางประมาณ 4 ชม)  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 - มหาวิหารแห่งมิลาน  
 - โบสถ์ Santa Maria delle Grazia 
 - ปราสาท Castello Sforzesco  
 - ถ่ายภาพหน้าโรงละคร Tratrp alla Scala 
 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele II 
ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี 
 - เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(เดินทางประมาณ 3.30 ชม) 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พัก  GRAND HOTEL EUROPE หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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DAY 5 (09 ธ.ค. 62) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(เดินทางประมาณ 1.30 ชม) 
 - น่ังรถไฟข้ึนยอดเขาจุงเฟรา 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา  
 - ชมวิว ณ ลานสฟริงซ์ อิระให้ท่านได้ชมความงามบน
ยอดเขาจุงเฟรา 

- เดินทางกลับ Lauterbrunen อิสระชอปป้ิงของที่ระลึก
ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

- เดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (เดินทางประมาณ 30 
นาที)  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  CITY HOTEL OBERLAND หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

DAY 6 (10 ธ.ค. 62) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองดิจอง ประเทศฝร่ังเศส (เดินทาง
ประมาณ 4 ชม) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 - น่ังรถไฟความเร็วสูง สู่นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
(เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 - มหาวิหารนอเตรอดาม (ด้านนอก) 
 - พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ 

- ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  IBIS PARIS PORTE DE BERCY HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 3 ดาว 
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DAY 7 (11 ธ.ค. 62) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่แวร์ซายส์ (เดินทางประมาณ 1 ชม) 
 - พระราชวังแวร์ซายส์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยคุ
ปัจจุบัน 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 - เดินทางกลับปารีส (เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 - ถนนชองเอลิเซ่ 
 - จัตุรัสทรอคาเดโร ชมวิวหอไอเฟล 
 - ประตูชัยนโปเลียน  
 - จัตุรัสคองคอร์ด 
 - ห้างลาฟาแยต 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก  MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

DAY 9 (13 ธ.ค. 62) 
07.00 น. ถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อท าการเปลี่ยนเคร่ืองเดินทางต่อไป
ยงัสนามบินเชียงใหม่ 
08.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย (KA232) 
10.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  

               โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 

DAY 8 (12 ธ.ค. 62) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินปารีส เดินทางประมาณ 40 นาที  
09.30 น. ถึงสนามบินปารีส เพื่อท าการเชค็อิน เดินทางกลบั
ประเทศไทย 
12.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (CX260) 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิย
ต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

ส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 

อตัราค่าบริการ 
เดินทางวันที่   05 – 13 ธันวาคม 2562 ค่าบริการ/ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

 ลดราคาพเิศษจาก 79,900 บาท 

เหลือเพยีง 74,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 12,900 บาท 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการ(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ (อุบติัเหตุและสุขภาพ) แบบ SILVER 
7. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,      ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
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5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ  
8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ 
7. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้น ประเทศอติาล ี

 

เง่ือนไขในการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านั้น 
2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 
3. วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวร์โดยอตัโนมตั ิ
4. เมื่อไดรั้บการยนืยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
6. การยืน่วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและ

ยืน่รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
7. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

8. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่นการ
อนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ  าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกภายใน 30-45 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (20 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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6. กรณย่ืีนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ  า
มาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ  าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

7. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
8. กรณผีู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
5. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุ

สุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นส าคญั 

6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

7. ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ  าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง 

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั 
และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม หรือ 
อาจมคีวามจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงิน
เพิม่เตมิในกรณทีีอ่าจมกีารแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัหากมงีาน
เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


