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 ปารีส-ดจีอง-กอลมาร์-ลเูซิร์น-แองเกิล้เบิร์ก-มิลาน 
น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาทิตลสิ 

7 วนั 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน า้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พืน้เมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลาช้อปป้ิง 

 
ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

22.00 น.     คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)  เจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ชมเมือง  

01.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี  EK385 / EK073  
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ *.*.*. 
12.25 น.    (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้  
 จากนั้นเดินทางสู่ จตุัรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุด

และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 น าท่าน ถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑลู์ฟว ์หรืออดีตพระราชวงัลูฟว ์...น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ 

ชมความสวยงาม ของสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่น ้าแซน ผา่นชมความงดงามของโบราณสถาน
และอาคารเก่าแก่ สร้างข้ึนตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส์ ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทาง
ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีส ช่ือวา่เป็นนครท่ี
มีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น 
การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  
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 น าท่าน ผา่นชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกัรพรรดินโปเลียน ผา่นชม
บริเวณลาน จตุัรัสคองคอร์ท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต 
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาร์โกร์ + ไวน์ + สเตก็ 
ท่ีพกั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ปารีส-ดีจอง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

  
 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียง ณ หา้งแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราดา้, กุชช่ี, 

ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น ้าหอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ในราคาถูก อาทิเช่น น ้าหอม, 
ครีม, เคร่ืองส าอางกระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ  ...น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแควน้เบอร์กนัดี ของ
ประเทศฝร่ังเศส (315 กม.) 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่ กอลมาร์-แองเกิล้เบิร์ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวนั  ตามอธัยาศยั *.*.*. 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกลอมาร์ เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอ-แร็งในแควน้อาลซสัในประเทศฝร่ังเศส เมือง

กอลมาร์ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศสเมืองกอลมาร์ตั้งอยูบ่น “เส้นทางไวน์ของอาลซสั” และ
ไดช่ื้อวา่เป็น “CAPITALE DES VINS D'ALSACE” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซสั)กอลมาร์เป็นบา้นเกิด
ของจิตรกรและช่างแกะพิมพม์าร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดีผูอ้อกแบบ
อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ กอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหย้งัคงเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรม
และบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองเก่าก็มีพิพิธภณัฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และร้านคา้และท่ีอยูอ่าศยัท่ีคง
สภาพเหมือนเมืองในยคุกลาง .... 

  
 จากนนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเก้ิลเบิร์ก ประเทศสวติเซอร์แลนด.์.. 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองสวสิ 
ท่ีพกั TERRACE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า แองเกิล้เบิร์ก-น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาททิลสิ-ลูเซิร์น-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 *.*.*. อิสระอาหารกลางวนั  

  
น าท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนสู่ ยอดเขาทิตลิต ในระดบัความสูง 3,020 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ใหท้่านได้
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนยอดเขา และ ใหท้่านไดช้ม ถ ้าน ้าแขง็ (ราคากระเชา้รวมในรายการทวัร์แลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) (52 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์อิสระ
ถ่ายรูปกบั อนุสาวรียสิ์งโตหิน สัญลกัษณ์ของทหารสวสิฯ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและ
ทะเลสาบลูเซิร์น 
อิสระใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้สวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงัมีดพบั, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่น
ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก.. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามชายแดนสวสิและอิตาลี …ถ่ายรูปกบัความ
สวยงามของเมืองและทะเลสาบโคโม่..... 

 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมิลาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั BEDBANK NH MILAN–ROULETTE -OUTSKIRTS หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก มิลาน-ประเทศไทย 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 อาหารค ่า ตามอธัยาศยั *.*.*. 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของ

ยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสร้างตั้งแต่ ปี 
ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาท่ีเนน้ความหรูหราอยา่งเตม็ท่ีโดยเฉพาะรูป
ป้ันรอบตวัอาคาร มีจ  านวนกวา่ 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมี์อาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามุง
ดว้ยกระเบ้ืองโปร่งใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษตัริยว์คิเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐม
กษตัริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 
ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเล่นๆ
วา่เป็นห้องนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบ
รนด์เนมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีร้านกาแฟท่ีเรียกกนัวา่ ไซด ์
วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ย
เส้ือผา้ทนัสมยั ดงันั้นหากท่านไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟ
ก็ควรท่ีจะตอ้งไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้
หรือหากท่านยงัติดใจในเร่ืองชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซ่ึงถือเป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ตั้งอยูร่ะหวา่งโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง ...อิสระใหท้่านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั ...  
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น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 

21.35 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK092 / EK372 

วนัทีเ่จ็ด   สนามบินสุวรรณภูม ิ

        *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 06.50-09.30 *.*.*. 
18.40 น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดี 

@@@ *** @@@ *** @@@  
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 
    อตัราค่าใช้จ่าย  

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

28 ม.ค. - 3 ก.พ.  / 4-10 ก.พ.  
11-17 ก.พ. / 25 ก.พ.-3  มี.ค. 
4-10 มี.ค. / 11-17 มี.ค. / 18-24 มี.ค. 
25 -31 มี.ค. / 1-7 เม.ย. / 15-21 เม.ย. 
22-28 เม.ย./ 29 เม.ย.-5 พ.ค. 

75,999.- 

12500.- 

8-14 เม.ย./9-15 เม.ย. / 10-16 เม.ย.  
11-17 เม.ย. 

85,999.- 

30 พ.ค.-5 มิ.ย. / 6–12 มิ.ย. / 20–26 มิ.ย.   
27 มิ.ย.–3 ก.ค. / 4–10 ก.ค.  18–24 ก.ค.  
25-31 ก.ค. / 1–7 ส.ค. / 8–14 ส.ค. 
29 ส.ค.-4 ก.ย. / 5–11 ก.ย. / 19–25 ก.ย.  
26 ก.ย.–2 ต.ค. / 3–9 ต.ค. 

75,999.- 

10–16 ต.ค. / 17–23 ต.ค. / 24-30 ต.ค.  75,999.- 

7–13 พ.ย. / 21–27 พ.ย. / 28 พ.ย.–4 ธ.ค.  75,999.- 
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5–11 ธ.ค. / 12–18 ธ.ค. 75,999.- 

26 ธ.ค. 22 - 4 ม.ค. 23   85,999.- 

 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ  
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) 

  
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกั

เกินจาก 
ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่าบริการ 
พิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ  70.- ยโูร 
8. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ท่านละ 6,000.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตาม

ก าหนดได ้ 
กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเท่านั้น) 
9. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควิด 
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ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา  
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทูตง่ายข้ึน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 
ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาได ้ (กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือ
ศึกษาอยูเ่ท่านั้น  
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้
เดินทางตอ้งไปยืน่ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 
เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทวัร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 45 วนัก่อนวนัเดินทางทุกกรณี  เก็บค่าบริการท่านละ 
10,000 บาท *วนัหยดุนกัขตัฤกษเ์ก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวน* 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวนตาม

ราคาทวัร์  
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(หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่ง
ในนั้นดว้ย เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ)) 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บ 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการ 
บินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีาแลว้  
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
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ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 

และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
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กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  |  12  

 
 
 
 
 
 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะ
ยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
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                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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