Fascinating Tuscany Surprise! 8 Days

โดยสายการบินไทย (TG)

Fascinating Tuscany Surprise! 8 Days
วันแรก

กรุ งเทพฯ

21.00 น.

00.01 น.

วันทีส่ อง

โรม – เปี ยนซา – มอนเตปุลชิ อาโน – เปี ยซซ่ า กรานเด – ชิมไวน์ –
คาสเทลโล เดล เนโร

เช้า
05.55

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์
สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

น.

อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานฟุมิชิโน กรุ งโรม ประเทศอิตาลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เปี ยนซา หนึ่งในหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทางตอนใต้ของแคว้นทัสคานี
ในหุบเขา Val d’Orcia ตั้งอยูร่ ะหว่างเมือง มอนตาลชิโน กับ มอนเตปุลชิอาโน
แล้วนาท่านชมเมืองแห่งนี้ที่จะพาท่านย้อนกลับไปสัมผัสกับวิถีชีวติ ในอดีตช่วงยุค
เรอเนสซองส์ นอกจากนี้ เปี ยนซา ยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างๆ อาทิเช่น Romeo
and Juliet (1968) , The English Patient (1996)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่ำนเดินทำงสู่ มอนเตปุลชิอาโน เมืองบนเขำที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยูบ่ นภูเขำที่สูง
ที่สุดทำงใต้ของแคว้นทัสคำนี สูงจำกระดับน้ ำทะเล 605 เมตร บ้ำนเรื อนสร้ำงอยูบ่ นแนวสัน
หิ นปูนแคบ ๆ ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรชมทัศนียภำพของชนบทในแคว้นทัสคำนี อีกทั้งเมือง
นี้ยงั เป็ นเมืองที่ผลิตไวน์ชื่อดัง อำทิเช่น Vino Nobile di Montepulciano และ Rosso di
Montepulciano ซึ่ งต่อมำนักเขียนกลอนชื่อดังนำมว่ำ Francesco Redi เคยกล่ำวถึงไวน์
ที่นี่วำ่ เป็ น “The king of all wines”
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แล้วนำท่ำนชมจัตุรัสกลำงเมือง เปี ยซซ่ า กรานเด ซึ่งเป็ นจตุรัสกลำงเมืองที่มีควำมงดงำมมำก
จนกลำยเป็ นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เมืองนี้ถูกขนำนนำมว่ำเมืองไข่มุกแห่งศตวรรษที่ 17 และ
เป็ นศูนย์กลำงของศิลปะทัสคำน-เรอเนสซองส์

พิเศษ!!! ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองรสชาติของไวน์ องุ่น และเลือกซื้อไวน์ เป็ นของฝากกลับ

ค่า

วันทีส่ าม

05.45 น.

06.00 น.

ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Castello del Nero หรื อระดับเดียวกัน

ขึน้ บอลลูนชมพระอาทิตย์ ทอแสงยามเช้ า – คาสเทลโล เดล เนโร – ซาน จิมินญาโน –
ชิมเจลาโต้ – คาสเทลโล เดล เนโร
ขึน้ บอลลูนชมพระอาทิตย์ ทอแสงยามเช้ า
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จุดปล่อยบอลลูนในแคว้นทัสคานี เพื่อนาท่านสัมผัส
ประสบการณ์อนั น่าประทับใจไปกับการ ขึน้ บอลลูนชมพระอาทิตย์ ทอแสงยามเช้ า ที่ปลำย
ขอบฟ้ำ ณ ดินแดนประเทศอิตำลีแห่งนี้
จำกนั้น คณะนักบินและพนักงำนผูเ้ ชี่ยวชำญจำกบริ ษทั บอลลูนรอต้อนรับพร้อมอธิบำย
รำยละเอียดต่ำงๆที่จำเป็ นจะต้องทรำบเกี่ยวกับกำรขึ้นบอลลูน พร้อมชมกำรสำธิตขั้นตอน
ต่ำง ๆ โดยละเอียด แล้วให้ทุกท่ำนได้สมั ผัสประสบกำรณ์อนั น่ำประทับใจที่จะทำให้ท่ำน
จดจำไปชัว่ ชีวติ กับกำรล่องลอยขึ้นเหนือฟำกฟ้ำแคว้นทัสคำนี ซึ่งมีธรรมชำติอนั แสนพิสุทธิ์
บวกกับสำยลมแผ่วพลิ้วเย็นสบำยในยำมเช้ำ รับอรุ ณกับวันใหม่เหนือแสงอำทิตย์สีสนั สดใสที่
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รอคอยมอบควำมสุขให้แก่ท่ำนไปนำนแสนนำน (รวมระยะเวลำที่ลอยอยูบ่ นท้องฟ้ำประมำณ
1 ชัว่ โมง)

หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น และ การขึ้นบอลลูนขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ
08.00 น.
อำหำรเช้ำ บริ เวณลำนปล่อยบอลลูน
จากนั้น นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ซาน จิมนิ ญาโน เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูบ่ นเนินเล็ก ๆ ของหุบ
เขำเอลซำ ที่มีมำกว่ำ 300 ปี ก่อนคริ สต์ศกั รำช เมืองแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นเนินเขำที่ลอ้ มรอบด้วย
กำแพง เมืองโบรำณ และยังเป็ นเมืองแห่งสุดยอดสถำปั ตยกรรมของยุคกลำง โดยเฉพำะ
หอคอยสูงตระหง่ำน 14 หอ ที่สำมำรถมองเห็นได้แม้อยูห่ ่ำงจำกตัวเมืองหลำยกิโลเมตร เป็ น
เมืองเดียวในอิตำลีที่สำมำรถอนุรักษ์สิ่งก่อสร้ำงและสถำปั ตยกรรมยุคกลำงไว้ได้อย่ำง
ครบถ้วนจน และเมืองเก่ำนี้ได้ข้ ึนทะเบียนมรดกโลกของ UNESCO ในปี ค.ศ. 1990

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร พิเศษ นาท่านชิม เจลาโต้ ไอศกรี มโฮมเมดที่มีจุดกาเนิดมาอย่างยาวนานในอิตาลี
โดยจุดเด่นที่ทาให้เจลาโต้แตกต่างจากไอศกรี มทัว่ ไป คือ ปริ มาณอากาศที่เกิดขึ้นในขณะที่
เครื่ องปั่ นไอศกรี มกาลังปั่ นส่วนผสมนั้นมีนอ้ ยกว่าไอศกรี มทัว่ ๆไป ซึ่งข้อแตกต่างนี้ จึงทาให้
เจลาโต้น้ นั แตกต่างจากไอศกรี มทัว่ ไปอย่างชัดเจน มีรสชาติที่เข้มข้น เนียนนุ่มและละมุนลิ้น
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ค่า

วันทีส่ ี่
เช้า

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองจนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Castello del Nero หรื อระดับเดียวกัน

คาสเทลโล เดล เนโร – กิจกรรมตามหาเห็ดทรัฟเฟิ ล – คาสเทลโล เดล เนโร
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่ำนเปิ ดประสบกำรณ์ในกำรตำมหำเห็ดทรัฟเฟิ ล สุดยอดของอำหำรประเภท
เครื่ องปรุ งจนได้รับฉำยำว่ำเป็ น Diamond of the Kitchen มีรสจัดและกลิ่นหอมเฉพำะตัว
สัมผัสเสน่ห์ของกำรออกตำมหำเห็ดทรัฟเฟิ ล ประเพณี อนั เก่ำแก่ที่สืบทอดกันมำจำกรุ่ นสู่รุ่น
โดยมีแคว้นทัสคำนีเป็ นศูนย์กลำงของกำรเก็บเกี่ยวเห็ดทรัฟเฟิ ล
ท่ำนจะได้ออกตำมหำเห็ดไปพร้อมๆ กับสุนขั แสนรู ้ ที่จะเป็ นผูน้ ำทำง พร้อมเรี ยนรู ้ข้นั ตอนใน
กำรออกหำเห็ด ไปจนถึงวงจรชีวติ ของเห็ดทรัฟเฟิ ล
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กลางวัน

ค่า

วันที่ห้า
เช้ำ

ให้ท่ำนได้ลิ้มลองอำหำรท้องถิ่น โดยมีเห็ดทรัฟเฟิ ลอันเลื่องชื่อ ที่เรำเก็บกันมำแบบสดๆ เป็ น
วัตถุดิบในกำรปรุ งแต่งอำหำร
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ที่พกั
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Castello del Nero หรื อระดับเดียวกัน

คาสเทลโล เดล เนโร – มาราเนลโล – พิพธิ ภัณฑ์ เฟอร์ รารี่ –
Option : ขับรถ Super Car – ฟิ เดนซ่ า วิลเลจ – ปาร์ มา
อำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ มาราเนลโล เมืองปริ มณฑลของโมเดน่ำ เป็ นที่ต้ งั ของโรงงำน
เฟอร์รำรี่ ในปัจจุบนั หลังจำกที่ยำ้ ยฐำนกำรผลิตจำกโมเดน่ำในสมัย ค.ศ. 1940 เมืองนี้ก็ได้รับ
กำรกล่ำวขำนว่ำเป็ น เมืองแห่ งเฟอร์ รารี่ เนื่องจำกทั้งโรงงำนกำรผลิต และที่ทำกำรทีม
่ ี่นี่
Scuderia Ferrari Formula One Racing ก็ได้อยูท
นำท่ำนชม พิพธิ ภัณฑ์ เฟอร์ รารี่ พิพิธภัณฑ์ที่รองรับนักท่องเที่ยวกว่ำ 200,000 คนจำกทุกมุม
โลกต่อปี ด้ำนในเป็ นที่รวบรวมเรื่ องรำวควำมเป็ นมำของยนตกรรมสุดหรู ชมเฟอร์รำรี่ รุ่น
ต่ำงๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ที่ถกู จัดแสดงแยกไปตำมรุ่ นของรถ เช่น Formula One,
Sport & Sport Prototype cars, Granturismo เป็ นต้น รวมไปถึงห้องจัดแสดงถ้วยรำงวัล
World Champion Racers กว่ำ 110 ถ้วยรำงวัล
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Option: ทดลองขับรถ Super Car ระยะเวลำ 10

หมำยเหตุ:

นำที (โดยมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม)

1) กำรทดลองขับรถ Super Car ผูข
้ บั จำเป็ นต้องมีใบอนุญำตขับขี่พำหนะในต่ำงประเทศ
2) หำกท่ำนประสงค์ในกำรขับรถ Super Car กรุ ณำแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2

สัปดำห์ก่อนออกเดินทำง
(หากไม่มีท่านใดประสงค์ทดลองขับรถ Super Car หลังอาหาร นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟิ เดนซ่ า

วิลเลจ)
ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟิ เดนซ่ า วิลเลจ ซึ่งมีร้ำนค้ำมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกชม
กว่ำ 100 ร้ำนค้ำ เช่น Armani Diesel, Camper, Polo Ralph Lauren, Versace และ
อื่น ๆ อีกมำกมำย ท่ำนสำมำรถสนุกสนำนกับกำรจับจ่ำยสิ นค้ำมำกมำยไม่วำ่ จะเป็ น เสื้ อผ้ำบุรุษ
เสื้ อผ้ำสตรี อุปกรณ์กีฬำ ของใช้ภำยในบ้ำน และอื่น ๆ อีกมำยมำย ซึ่งเป็ นแบรนด์ดงั ๆ มี
ชื่อเสี ยง ในรำคำลดพิเศษสุด ตั้งแต่ 30 – 70% อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย

ค่า

อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย ภายในเอาท์ เล็ต
ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านทีท่ ่ านชื่ นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียม
ค่ าอาหารให้ ท่านละ 20 ยูโร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Starshotel Du Parc หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่หก

ปาร์ มา – มิลาน – แกลเลอเรี ย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2

เช้ำ

อำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ มิลาน นครที่มีชื่อทำงด้ำนอุตสำหกรรม และเมืองใหญ่อนั ดับ
สองของอิตำลี ให้ท่ำนชมธรรมชำติที่งดงำมตำมเส้นทำงจนกระทัง่ ถึงมิลำน เมืองที่เป็ น
ศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจกำรค้ำและแฟชัน่

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอำหำร นำท่ำนช้อปปิ้ งที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 ซึ่งเป็ นย่ำนช้อปปิ้ งอำเขต
ที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 12 ปี เพื่อให้เป็ นห้องรับแขก
แห่งเมืองมิลำนเป็ นอำคำรหลังแรก ๆ ของยุโรปที่ใช้โครงเหล็กในกำรก่อสร้ำง พื้นตกแต่งด้วย
โมเสกเป็ นรู ปทวีปต่ำง ๆ อำคำรอย่ำงมีรสนิยมโดยสถำปนิกชื่อดังของอิตำลี Giuseppe
Mengoni

หรื อ ที่หำ้ ง La Rinascente ห้ำงชื่อดังสุดคลำสสิ กอยูไ่ ม่ไกลนักจำกมหำวิหำรดูโอโม่ ซึ่งเมื่อ
ไม่นำนมำนี้ในปี ค.ศ. 2011 บริ ษทั ห้ำงชื่อดังยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย Central Retail
Corporation หรื อที่รู้จก
ั กันในนำมของห้ำงเซ็นทรัล ได้ซ้ือต่อห้ำงแห่งนี้ที่มีอำยุกว่ำ 150 ปี และ
กลำยเป็ นผูถ้ ือหุน้ 100 เปอร์เซ็นต์อย่ำงสมบูรณ์
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หรื อ ณ ถนนสำยแฟชัน่ ที่ทุกท่ำนไม่ควรพลำด Via Montenapoleone แหล่งรวมสิ นค้ำ
แบรนด์ดงั ของอิตำลีไม่วำ่ จะเป็ น Salvatore, Ferragamo, Valentino, Giorgio, Armani
เรื่ อยไปจนถึง Prada หรื อ Gucci เป็ นต้น อิสระให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรช้อปปิ้ งสิ นค้ำ
แบรนด์ดงั รุ่ นใหม่ ๆ ตำมอัธยำศัย

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า
กลางวัน
13.05 น.

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Me Melia Duca หรื อระดับเดียวกัน

มิลาน – ท่าอากาศยานมาลเพนซ่ า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานมาลเพนซ่ า
อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 นำท่ำนเหิ นฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ
อำหำรบริ กำรบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้ำงแรมบนเครื่ องบิน
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วันทีแ่ ปด
เช้า
05.55 น.

กรุ งเทพฯ
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก
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อัตราค่าบริการ สาหรับรายการ
Fascinating Tuscany Surprise! 8 วัน
อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางวันที่

01-08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใหญ่ ท่านละ

122,900 บาท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

32,000 บาท

หมายเหตุ


บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางต่ากว่ า 15 ท่าน

 ทางบริษัท ฯ เป็ นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน
้ อยู่กบั

สถานทูตแต่ เพียงผู้เดียว
 ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้ อผิดพลาดทางการพิมพ์
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อัตราค่ าบริการรวม
 ค่ำรถรับส่งตำมรำยกำร
 ค่ำห้องพัก สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำร
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ยกเว้นคนต่ำงด้ำว
 ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 ค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั ิเหตุ วงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท
 หัวหน้ าทัวร์ จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนำจร (เดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ เดินทำงไป-กลับพร้อมกัน)
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
 ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
 ค่ำขนกระเป๋ ำท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจำกค่ำบริ กำร)
 ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำเครื่ องดื่ม
ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรเดินทำง กรณี ที่มีผสู ้ ำรองกำร
เดินทำงไม่ครบตำมจำนวนที่บริ ษทั ฯ กำหนด (ผูใ้ หญ่จำนวน 15 ท่ำนขึ้นไป)
2. กำรสำรองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ำมัดจำสำหรับกำรจองท่ำนละ 50,000 บำท โดยกรุ ณำนำเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำรแล้วส่งสำเนำใบนำฝำก ทำงแฟกซ์หมำยเลข 0-2634-7365 กรณี ชำระด้วยเช็ค กำรจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริ ษทั ได้รับเงินจำกกำรสัง่ จ่ำยนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขทีบ่ ัญชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร

สะสมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี

101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร และ/หรื อ นางสาวณภัทร โลกาศิริวตั ร เลขทีบ่ ัญชี

065-238830-9

**กรณีสารองทีน่ ั่งหลัง 15 วันก่ อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชาระค่ าทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
3.

กรุ ณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิ ทธิ์
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การยกเลิก
o กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50% ของราคาเต็ม
เท่ านั้น
o กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมด
5. บริ ษท
ั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำนั้น กรณี ที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้ผู ้
เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถคืนค่ำทัวร์ให้
6. ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริ กำรใดๆ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่
สำมำรถขอคืนค่ำบริ กำรได้
7. หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขำกลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สำมำรถนำมำขอคืน (Refund) ได้
4.

หมายเหตุ
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริ กำร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ
กำรนัดหยุดงำน กำรก่อกำรจลำจล ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้ำประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะของ
สำยกำรบิน โรงแรม และสภำวะทำงกำรเมืองโดยถือผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก
o บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรออกนอกประเทศ ห้ำมเข้ำประเทศ กำรนำสิ่ งของผิดกฎหมำย เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย
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