
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ซูริค-สะพานอิเซล์ทวาลด์-อินเทอร์ลาเคน 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ 

(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01.05-05.50) / EK87 (08.25-13.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.20 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง   

13.25 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ ตามรอยซีร่ีย์ดัง Crash 
Landing On You ท่ี สะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald Bridge) ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์
(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุ เรียกว่าหนัหน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพ
อย่างจุใจระหว่างทางใชมวิว ทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake)  วิวสวยอีกแห่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกนับ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายท่ีตัง้อยู่ติดกบัริม
ทะเลสาบ  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึง่ในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามและนา่ค้นหาเมืองหนึ่งใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ท่าน



 

 

สามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag 
Heuer, Patek Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่  The Hey Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 

 

3 3 ชเตเคลิแบร์ก-ยอดเขาชลิธอร์น-อนิเทอร์ลาเคน 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่  ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนั่งเคเบิล้คาร์ไปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขา 
หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) ในต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงูกว่า
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในอ้อมกอดของ
ขุนเขาท่ีรายล้อมด้วยทิวทัศน์อนัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเกอร์ 

(Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ได้ช่ืนชม ท่ีดึงดดูให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสัก



 

 

ครัง้ในชีวิต น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่ง
มีความสงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ 
ทัง้จงุเฟรา ไอเกอร์ และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอร์นยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
ช่ือดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงท าให้บนนีมี้พิพิธภณัฑ์แบบอินเตอร์แอค
ทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คณุได้สวมบทบาทบอนด์
หรือสาวบอนด์กนัได้อยา่งสนกุสนาน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอร์น 
อิสระให้ทา่นได้ด่ืมด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสมัผสัความหนาวเย็นได้ท่ี 
Skyline View Platform สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมือง
ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่ค้นหาเมืองหนึง่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ทา่นเดนิเลน่พกัผอ่น หรือ
ได้มีเวลาในการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีห้อดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่
วา่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่  The Hey Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
 

 4 เบร์ิน-บ่อหมีสีน า้ตาล-หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชลิยอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น(Bern)  เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 
หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเย่ียมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยเูนสโก น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง น าท่านผ่าน
ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น (Zytglogge Clock Tower) อายุกว่า800ปี ท่ีจะมีตุ๊ กตา
ออกมาเริงระบ าให้ดทูุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา แล้วให้ท่านอิสระเดินชมช้อปปิง้ย่านถนนบาห์น

ฮอฟพลัทซ์(Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักท่ีมีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆ
มากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านสู่เมืองเวเว่ย์(Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเว่ย์มีมาก 
ตา่งก็ขนานนามเวเว่ย์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี
อากาศดี อบอุน่เกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวองักฤษมี
ผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหลและท่านเลือกเวเวย์่เป็นสถานท่ีพกักายใจในบัน้ปลาย



 

 

ของชีวิต ถ่ายรูปส้อมยักษ์ The Fork ท่ีอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองมองเทรอซ์(Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
น าท่านแวะถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีต
ครอบครองโดยบ้านของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจบุนัเป็นของรัฐโวด์และถกูจดั
ให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวฒันธรรมของชาติ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

 ที่พัก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ทีพ่กัติดริมทะเลสาบ) 

 

 5 มองเทรอซ์-ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือยอ่ท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ์" มีช่ือเลน่วา่ "The 
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi 

Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ให้ทา่นได้ต่ืนเต้นหวาดเสียวกบัการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหน้า
ผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์



 

 

(Mont Blanc) ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนระหวา่งประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้ "มองบลังค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า 
"ภเูขาสีขาว" สภาพทัว่ไปของยอดเขามี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) เป็นเมืองท่ีมียอดเขาท่ีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝร่ังเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มี
ทัศนียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการ
ผสมผสานท่ีอยูอ่าศยัของผู้คนในพืน้ท่ีเข้ากบัร้านค้า ร้านอาหาร  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Excelsior Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



 

 

   6 น่ังรถไฟ TGV-กรุงปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) เพ่ือขึน้รถไฟ 
น าท่าน น่ังรถไฟ TGV เพ่ือเดินทาง สู่ กรุงปารีส  เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมี
มนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมือง
ปารีสเป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่  3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี

กระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชัว่โมง  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   เมนูพเิศษ หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง 

พักที่ Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
 
 
 
 



 

 

 

6 7 พระราชวังแวร์ซาย-จตุัรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ประตูชัย-ชองป์เอลิเซ่ 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโด่งดงัทัง้แง่มุมของประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนีอ้าจ
นับว่าเป็นพระราชวังท่ีหรูหราอลังการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรากร
หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมมุสวยสดุฮิตท่ีมี หอไอเฟล(Eiffel Tower) 
เป็นฉากหลงั ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสร้างเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหนึง่ในสิ่งก่อสร้างท่ีโดง่ดงั
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ช่ือตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้น าของฝร่ัง เศส ซึ่งเป็น
ผู้ ออกแบบหอคอยนี ้น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของประตูชัย Arc de 

Triomphe เป็นอนสุรณ์สถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุถึงวีรชน
ทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และในปัจจบุนัยงั
เป็นสสุานของทหารนิรนามอีกด้วยผา่นถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสาย
ยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์

(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคย
เป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่า
ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้  



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    
พักที่ Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
 

 8 ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine-ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์-สนามบนิกรุงปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส 
ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี  ้จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัศิาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่
ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบ
รนด์ ให้ทา่นได้เลือกช้อปปิง้แบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนให้ได้ชมตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

น าท่านช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปัน้และราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียว
อยา่งปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีมี้ลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มีสินค้า
ต่างๆท่ีทนัสมยัให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galeries Lafayette นัน้

จะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบทุกย่ีห้อ  ได้เวลา
พอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 

21.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบนิท่ี EK76 

(21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

9 สนามบนิสุวรรณภมู ิ
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง Flights ราคา 



 

 

เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 

1-9 มีนาคม 66 EK385 (01.05-05.50)/EK087 (08.25-13.25) 
EK076 (21.35-07.20(+1)/EK372 (0930-18.40)   

129,999 129,999 35,000 

11-19 มีนาคม 66 EK385 (01.05-05.50)/EK087 (08.25-13.25) 
EK076 (21.35-07.20(+1)/EK372 (0930-18.40)   

129,999 129,999 35,000 

12-20 มีนาคม 66 EK385 (01.05-05.50)/EK087 (08.25-13.25) 
EK076 (21.35-07.20(+1)/EK372 (0930-18.40)   

129,999 129,999 35,000 

27 มีนาคม–4 เมษายน 66 EK385 (01.05-05.50)/EK087 (08.25-13.25) 
EK076 (21.35-07.20(+1)/EK372 (0930-18.40)   

129,999 129,999 35,000 

5-12 เมษายน 66 EK385 (01.15-04.45)/EK087 (08.40-13.20) 
EK076 (21.55-06.35(+1)/EK372 (09.40-18.55)   

129,999 129,999 35,000 

10-18 เมษายน 66 (วันสงกรานต์) EK385 (01.15-04.45)/EK087 (08.40-13.20) 
EK076 (21.55-06.35(+1)/EK372 (09.40-18.55)   

139,999 139,999 35,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากทา่นได้
ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ลว่งหน้า ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบนิลา่ช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบนิไว้อยา่งต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าวา่เปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาด
ของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  



 

 

2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไมคุ่้มครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้าบญัชี 

ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนัก่อน

การเดนิทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จา่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบนิ มิฉะนัน้จะถือวา่
ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 



 

 

2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแล้ว ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง

ตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะ
และย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จาก
ทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซา่ยงัไมท่ราบผลก่อนเดนิทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เง่ือนไขการช าระเงิน แตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็
ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศล่าช้า ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เงื่อนไขการออกเดนิทาง 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและบริษัท 
1. ในแตล่ะเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้ เดนิทาง  

ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร์ หรือ เล่ือนการ
เดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟล์ทบนิภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ลว่งหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากทา่นถอนตวั



 

 

ออก ท าให้กรุ๊ปมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงิน
เข้ามาแล้วจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดนิทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงทา่น
จะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จา่ยท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อยา่งน้อยท่ีสดุ
เทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  
1. ยกเลิกการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เชน่ 

สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและคืน

คา่ทวัร์ส่วนใดสว่นหนึง่ให้ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ทัง้หมกดหรือคา่
มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซา่ และคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เชน่ 
กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตัว๋รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จา่ย
การด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของสาย
การบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดนิทาง ทางบริษัทฯจะ
ไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาต
ให้ เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะ
ใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจ้งวา่
ไมส่ามารถใช้เดนิทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง
ทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยทกุ
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนัง่
วิลแชร์ หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนั
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแล้วหากทา่นไมไ่ด้ใช้บริการ
บางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 



 

 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทาง
กลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่จะ
ด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จ่ายแล้วแตส่ายการบนิ
และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้ เดนิทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของ
สายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 

7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการล่วงหน้าได้ 
 

โรงแรมที่พัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / 

ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  



 

 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 
และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนั
หรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมีคา่ใช้จา่ย 
ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และแตล่ะ
ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมี
ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโค้ชไมส่ามารถเข้าถึงได้ทา่นจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หากผลวี
ซา่ ออกมาว่าทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซา่ไมว่า่ในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดินทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกล 


