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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) เท่ียวบินท่ี 
EK373 (21.00-00.50(+1)) / EK71 (04.05-09.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 
ชั่วโมง 25 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 ปารีส-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ-พพิธิภัณฑลู์ฟว ์
09.25 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชารล์เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่น

ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงั
ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ กรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมี
มนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ี นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนั
เมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แวะถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre  

Museum)  พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบั

โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโดง่ดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี น าท่านผ่านชม
ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีสและ
เป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triomphe) อนุสรณ์
สถานท่ีส าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงั
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มีความละเอียดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกั
ลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เย่ียม น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวย
สดุฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิว
ขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ  หรือจะเป็นมุมน า้พกุับสวนสวย
สไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ
เฟล และโบสถน์อรท์เทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจก
โดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
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  3 มงตม์าตร ์-ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)-แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) น าท่านขึน้รถไฟฟ้ามงตม์าตร ์(Furnicular) รถไฟอตัโนมตัิท่ี
เช่ือมระหว่างฐานกบัยอดมหาวิหารศกัดิส์ิทธ์ิ (Basilica of the Sacred Heart) เป็นระบบขนส่งทาง

ลาดท่ีใหบ้ริการในย่าน Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเขตท่ี 18 ด าเนินการโดย 
RATP ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นการขนส่งของกรุงปารีส ระบบเปิดในปี 1900 สรา้งขึน้ใหม่ทัง้หมดในปี 
พ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2534  น าท่านแวะถ่ายภาพท่ีดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิ
ลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถกูขนานนามว่าเป็น 

“หวัใจอนัศกัดิส์ิทธ์ิของปารีส” น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึ่งของปารีส ท่ีน่ีมีเสนห่ข์องอาคารแบบดัง้เดมิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าทา่นชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม หา้งนีมี้เอกลกัษณท่ี์มีความโดดเดน่อย่าง
มาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแตง่ประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะ
โดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

   4     น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น า้พุเจท็โด้-ชาโมนิกซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 

13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

 เดนิทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีช่ือย่อท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเล่นว่า 

"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตมุาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลมุอยู่
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ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารกัในตวัเอง มี
ทศันียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการ
ผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผูค้นในพืน้ท่ีเขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพกัส าหรบันักท่องเท่ียวได้
อยา่งลงตวั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมู่บา้นแหง่เทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหมิะ) 



KEU041011-EK Bewitched Route ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล-ีเยอรมน ี10วนั7คนื 

  5 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์ชิมไวน ์Les Celliers De Sion-นองดาซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่สถานีไอ กุย ดู มิด ิ(Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ใหท้่านไดต่ื้นเตน้

หวาดเสียวกบัการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหนา้ผาท่ีสงูกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค(์Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดน
ระหวา่งประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 
เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว" 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองท่ีมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลาง
ไรอ่งุ่น และขนุเขา อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส จากนัน้น า

ท่านชิมไวนเ์ลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผูผ้ลิตไวนท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในซียง LES 
CELLIERS DE SION ใหท้่านไดช้ิมไวนเ์ลิศรส(Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท่ี์มีช่ือเสียงอนัดบั
ตน้ๆของรฐัวาเล ใหท้่านไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์ัน้ดีระดบัพรี
เม่ียมของท่ีน่ี ซึ่งมีความใส่ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพนัธุดี์ กรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน และการเก็บรกัษาดว้ย
อณุหภูมิท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัไดร้บัรางวลัการนัตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 
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2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่เมืองนองดาซ์
(Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซึ่งตัง้อยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley ใกล ้Sitten (Sion) เมือง
หลวงของ Valais ในฤดูหนาวผูช่ื้นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและพักผ่อนท่ีน่ี เน่ืองจากเป็น
ใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ท่ี ในช่วงฤดูรอ้นท่ีน่ีเป็นรีสอรท์ตากอากาศยอดนิยมของ
นักป่ันจักรยานและนักปีนเขา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
พักที ่Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
(โรงแรมทา่มกลางภูเขา ววิสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 



KEU041011-EK Bewitched Route ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล-ีเยอรมน ี10วนั7คนื 

  6 นองดาซ-์เขามงฟอรต์-บริก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเชา้สู่เขามงฟอรต์(Mt.Mont Fort) ท่ีตัง้อยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีมี

ความสงู 3,330 เมตร ท่ีลอ้มรอบดว้ยธารน า้แข็ง ซึ่งใหญ่ท่ีสดุคือ Glacier de Tortin ทางฝ่ังตะวนัตก
เฉียงเหนือ ใหอิ้สระทา่นชมความงามบนเขาท่ีมีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแหง่นี ้
น าท่านเดินทางสู่ เมือง บริก (Brig) มาจาก Briva หรือ Bridge บา้นเก่าแก่มีลกัษณะเป็นอิตาลี
มาก ในศตวรรษท่ี 14 Brig ถกูกล่าวถึงเป็นครัง้แรกในฐานะเมือง มีความส าคญัมากขึน้ในปี ค.ศ. 
1518 ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของ Zenden 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง 
เชน่ เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Starhotels Ritz, Milan หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

  7 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-ฟอกซท์าวน ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นแวะถ่ายรูปดา้นนอกท่ี โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มืองมิลาน
กวา่ 230 ปี เป็นสถานท่ีแสดงโชวช่ื์อดงัมากมาย และท่ีดา้นหนา้โรงละครสกาล่าบริเวณจตัรุสั พิอาช
ซ่า เดลล่า สกาล่านีเ้องท่ีเราจะไดเ้ห็นรูปป้ัน อนสุรณแ์ห่งลีโอนารโ์ด ดาวินซี (Statue of Leonardo 
Da Vinci) โดยสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดลี่โอนารโ์ด ดาวินชี นกัประดิษฐ์ และนกัวิทยาศาสตรค์น
ส าคญัของโลก จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอก มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ
ลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก 
เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.  1386 แตก่วา่จะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ี
ท าจากหินออ่นจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัตา่งๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดท่ีสงูท่ีสดุมี
รูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนนา่เป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนด์
เนมช่ือดงัของโลก อาทิเชน่ LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นตน้ ท่ีแกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานู
เอล Galleria Vittorio Emanuele) ท่ีตัง้รา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซท์าวน(์FOXTOWN OUTLET) (ระยะทาง 185 
กม.)  ท่ีตั้งอยู่ ในพื ้น ท่ีสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่ งอยู่ ไม่ ไกลจากเมืองมิลานมากนัก  คล้ายๆ กับ
หา้งสรรพสินคา้แฟชั่น เนน้ขายสินคา้ลดราคา ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั ในราคาถูก
กวา่ 30 – 70 %อยา่งจใุจ อาทิเชน่ FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ เมือง
เซนตม์อริทซ ์(St.Moritz) เมืองตากอากาศ และศนูยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก โดยตวั
เมืองนัน้ตัง้อยู่ในรฐัเกราบึนเดิน (Graubunden) เป็นรฐัท่ีใหญ่ท่ีสุด และอยู่ทางตะวนัออกสุดของ
ประเทศ ตัง้อยูบ่นยอดท่ีสงูท่ีสดุของเทือกเขาแอลป์  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Europa ,St.Moritz หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEU041011-EK Bewitched Route ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล-ีเยอรมน ี10วนั7คนื 

 8       น่ังรถไฟ Bernina Express-เมืองคูร-์ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมืองฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานี เพ่ือนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส (Bernina Express) สู่
เมืองคูร ์รถไฟท่องเท่ียวด่วนพิเศษ BERNINA EXPRESS เป็นรถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเอกลกัษณเ์ป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกวา้ง 1 เมตร เป็นรถไฟ แบบตูโ้ดยสาร
ชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล า
ธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แหง่ และสะพาน196 แหง่ โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี Brusio มีช่ือเสียง
โดง่ดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกระพรบิตา 
เดนิทางถึง เมืองคูร ์(CHUR) เมืองเล็กรมิฝ่ังแมน่ า้ไรนท์างตะวนัออกของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติก 
แควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นบัพนัปีท่ีไดร้บั ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาท
นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองท่ีโดง่ดงัคูก่ันเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้น
ทศันียภาพ เป็นเมืองท่ีมีความน่ารกั และมีสิ่งท่ีน่าสงัเกตอีกอย่างคือ ตวัตกึหรืออาคารบา้นช่องของ
ทัง้เมืองจะตกแตง่ไปดว้ยสีสนัท่ีสวยงาม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 
และแบรนดเ์นมฯ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
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พักที ่Hotel Hirsch, Fussen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9        ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมืองมิวนิค-สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทด์ิสนีย ์ยงัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจา้
หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทท่ีโดดเด่นและมี
ทะเลสาบและธารน า้ เปรียบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมี
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ทศันียภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม (Neuschwanstein Castle) แห่ง
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทด์ิสนีย ์ยังหลงใหล  น าไปเป็น
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเด่น
และมีทะเลสาบและธารน า้ เปรียบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน 
ก็จะมีทศันียภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใชเ้วลาประมาณ 1.35 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นบาวา
เรีย ท่ีมีความหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง ชมอาคารบา้นเรือนท่ีเก่าแก่สวยงามบริเวณ

จตัรุสัมาเรียนพลาตซ ์ปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งท่ีน่าชม
มากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ 

(Neuse Rathaus) จุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆงัและตุ๊กตาซึ่งจะ
ออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหนา้หนาว และเพิ่มรอบเวลา 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบ
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ในหนา้รอ้น มีโบสถแ์ม่พระท่ีงดงาม (Frauenkirche) ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลกัษณ ์   
ช้อปป้ิงบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ ์(Marienplatz) ซึ่งมีรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นไอศกรีม
มากมาย มีโต๊ะเกา้อีต้ัง้วางเรียงรายอยู่ดา้นนอกส าหรบันกัท่องเท่ียวไดน้ั่งจิบเบียร ์หรือทานอาหาร
พรอ้มชมความสวยงามของทอ้งท่ีนีไ้ปดว้ยโดยเฉพาะวนัท่ี อากาศดี หรือแมแ้ตแ่ดดจา้คนเยอรมนัก็
มกันิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจ า อีกทัง้บริเวณย่านนีย้งัมีรา้นจ าหน่าย สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั
เรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพ่ือ
ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

22.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิวนิค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) 
เท่ียวบินท่ี EK52 (22.35-06.30(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 15 ชั่วโมง 20 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง  

 10     กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
  

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี-เสาร ์ 06-15 เมษายน 2566 145,999.- 145,999.- 35,000.- 

พธุ-ศกุร ์ 12-21 เมษายน 2566 149,999.- 149,999.- 35,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4 -5 ชั่ วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
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**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

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, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บนิและผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 
 



KEU041011-EK Bewitched Route ฝร่ังเศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล-ีเยอรมน ี10วนั7คนื 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่าง
ลกูคา้และบรษิัท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต  ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผู้
เดนิทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากทา่นมีไฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน้ ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เชน่ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในส่วนของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  
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7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่ส่วนตวัตา่งๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทกุ
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  
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10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กัญชา กญัชง หรือผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บ
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 
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2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านักอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้
 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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                                                        หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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