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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ซูริค-สะพานอิเซลท์วาลด-์อินเทอรล์าเคน 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 

(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01.05-05.50) / EK87 (08.25-13.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.20 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

13.25 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ ตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash 
Landing On You ท่ี สะพานอิเซลท์วาลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยูท่างฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ์
(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุ เรียกว่าหนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพ
อย่างจุใจระหว่างทางใชมวิว ทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกนับา้ง หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลายท่ีตัง้อยู่ติดกบัริม
ทะเลสาบ  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามและนา่คน้หาเมืองหนึ่งใน
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์อิสระใหท้่านเดินเล่นพกัผ่อน หรือไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่าน
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สามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag 
Heuer, Patek Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่ The Hey Hotel หรือเทยีบเท่า (2คืน) 
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3 3 ชเตเคลิแบรก์-ยอดเขาชลิธอรน์-อนิเทอรล์าเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนั่ งเคเบิล้คารไ์ปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขา 
หมู่บ้านเมอรเ์รน(Murren) ในต านานท่ีไดข้ึน้ช่ือว่างดงามท่ีสดุแหง่หนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยูส่งูกว่า
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยู่ในออ้มกอดของ
ขุนเขาท่ีรายลอ้มดว้ยทิวทัศนอ์ันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเกอร ์

(Eiger) และ มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช่ื้นชม ท่ีดึงดดูใหทุ้กคนตอ้งมาพิสูจน ์ความงามดว้ยตาตนเองสัก
ครัง้ในชีวิต น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่ง
มีความสงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ 
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ทัง้จงุเฟรา ไอเกอร ์และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
ช่ือดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีมี้พิพิธภณัฑแ์บบอินเตอรแ์อค
ทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาทบอนด์
หรือสาวบอนดก์นัไดอ้ยา่งสนกุสนาน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอรน์ 
อิสระใหท้า่นไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท่ี้ 
Skyline View Platform สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมือง
ตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมือง
ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่คน้หาเมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์อิสระใหท้า่นเดนิเลน่พกัผอ่น หรือ
ไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่
วา่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่ The Hey Hotel หรือเทยีบเท่า (2คืน) 
 

 4 เบริน์-บ่อหมีสีน า้ตาล-หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม-เวเว่ย-์มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์(Bern)  เบิรน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 
หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเย่ียมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมือง น าท่านผ่าน
ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น (Zytglogge Clock Tower) อายุกว่า800ปี ท่ีจะมีตุ๊กตา
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ออกมาเริงระบ าใหด้ทูุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา แลว้ใหท้่านอิสระเดินชมชอ้ปป้ิงย่านถนนบาหน์
ฮอฟพลัทซ(์Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักท่ีมีรา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆ
มากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองเวเว่ย(์Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเว่ยมี์มาก 

ตา่งก็ขนานนามเวเว่ย ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมี
อากาศดี อบอุน่เกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษมี
ผลงานสรา้งช่ือเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหลและท่านเลือกเวเวย่เ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบัน้ปลาย
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ของชีวิต ถ่ายรูปส้อมยักษ์ The Fork ท่ีอยู่กลางทะเลสาบหนา้พิพิธภัณฑ์เนสทเ์ล่ น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
น าท่านแวะถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทท่ีตั้งอยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีต
ครอบครองโดยบา้นของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอรนี์ส ปัจจบุนัเป็นของรฐัโวด์และถกูจดั
ใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ทีพ่กัตดิริมทะเลสาบ) 
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 5 มองเทรอซ-์ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีช่ือยอ่ท่ีใครๆเรียกกนัวา่ "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเลน่วา่ "The 
White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi 

Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ใหท้า่นไดต่ื้นเตน้หวาดเสียวกบัการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหนา้
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ผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์
(Mont Blanc) ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนระหวา่งประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทัง้ "มองบลังค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า 
"ภเูขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอดเขามี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ใหท้่านไดช้มความสวยงามของเมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) เป็นเมืองท่ีมียอดเขาท่ีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มี
ทัศนียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บา้นมีการ
ผสมผสานท่ีอยูอ่าศยัของผูค้นในพืน้ท่ีเขา้กบัรา้นคา้ รา้นอาหาร  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Excelsior Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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   6 น่ังรถไฟ TGV-กรุงปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) เพ่ือขึน้รถไฟ 
น าท่าน น่ังรถไฟ TGV เพ่ือเดินทาง สู่ กรุงปารีส  เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองท่ีมี
มนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมือง
ปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมี

กระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   เมนูพเิศษ หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
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6 7 พระราชวังแวรซ์าย-จตุัรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ประตูชัย-ชองป์เอลิเซ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าทา่นเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโด่งดงัทัง้แง่มุมของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนีอ้าจ
นับว่าเป็นพระราชวังท่ีหรูหราอลังการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งช่ือก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรากร

หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมมุสวยสดุฮิตท่ีมี หอไอเฟล(Eiffel Tower) 
เป็นฉากหลงั ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร ์เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้งท่ีโดง่ดงั
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งช่ือตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชั้นน าของฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
ผูอ้อกแบบหอคอยนี  ้น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของประตูชัย Arc de 

Triomphe เป็นอนสุรณส์ถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุถึงวีรชน
ทหารกลา้ท่ีไดร้ว่มรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และในปัจจบุนัยงั
เป็นสสุานของทหารนิรนามอีกดว้ยผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสาย
ยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑลู์ฟว์

(Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคย
เป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่า
ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    
พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
 

 8 ห้างสรรพสินคา้ La Samaritaine-ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์สนามบนิกรุงปารีส 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส 
ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่
ท่ีเนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชมุชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบ
รนด ์ใหท้า่นไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้เอกลกัษณท่ี์มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อารต์นูโว  (ผู้ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใชล้วดลายปูนป้ันและราวระเบียงโคง้ อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียว
อยา่งปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลกูคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มีสินคา้
ต่างๆท่ีทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galeries Lafayette นัน้

จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทุกย่ีหอ้  ไดเ้วลา
พอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 

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

(21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

9 สนามบนิสุวรรณภมูิ 
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
Flights ราคา 
เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 

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 

5-13 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 (วันสงกรานต)์ 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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากทา่นได้
ช  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรม
เทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าวา่เปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาด
ของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

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,์ คา่ซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

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

ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนทีเ่หลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบรษิัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะ
ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
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2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะ
และย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้าก
ทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซา่ยงัไมท่ราบผลก่อนเดนิทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เง่ือนไขการช าระเงิน แตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็
ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้ง
ใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต  ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผูเ้ดนิทาง  

ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ เล่ือนการ
เดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ลว่งหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากทา่นถอนตวั
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการ
จอง 
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3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงทา่น
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้า่ยท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุ
เทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เชน่ 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและคืน

คา่ทวัรส์่วนใดสว่นหนึ่งใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรท์ัง้หมกดหรือคา่
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซา่ และคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ อาทิ เชน่ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้ หรือไดช้  าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ย
การด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

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

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสาย
การบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
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5. ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเอง หากเกิดการสญูหายของ
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯจะ
ไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาต
ให ้เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะ
ใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่
ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดมี้การช าระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยทกุ
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่ง
วิลแชร ์หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนั
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
บางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง

กลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่ายการบนิ
และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของ
สายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

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

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 

7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการล่วงหนา้ได ้
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / 

ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนั
หรืออยูค่นละชัน้  
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5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้า่ย 
ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบน า้ ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และแตล่ะ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมี
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี
ซา่ ออกมาว่าทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซ่า และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนวีซา่ไมว่า่ในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนใหก้บัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงแล้ว** 
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                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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