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บริการเหนือระดับโดยทีน่ั่ง Business Class (กรุ๊ป 10 ท่าน) 
พรอ้มบรกิารลีมซูีนรบัสง่บา้น-สนามบินสวุรรณภมูิ และเลาจนบ์รกิารพิเศษตลอดการเดินทาง 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK373 (21.00-00.50(+1)) / EK71 (04.05-09.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 
ชั่วโมง 25 นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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 2 ปารีส-หอไอเฟล-ประตชัูย-ชองป์เอลิเซ-่มงตม์าตร ์
09.25 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชารล์เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่น

ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงั
ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ กรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองที่
มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่ นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนั
เมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ  

น าท่านสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดิน
ลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง  
พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย(ARC De Triomphe) อนุสรณส์ถานที่ส  าคญัของปารีส ไดร้บั
การยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการ 
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ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยที่นับเป็นผลงานชั้น
ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม น าท่านผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนน
สายยาวที่มีชื่อเสียงที่สดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เมนูพิเศษ ** Foie Gras และ หอยเอสคาโก (Escargots) 
น าท่านขึน้รถไฟฟ้ามงตม์าตร์ (Furnicular) รถไฟอัตโนมัติที่เชื่อมระหว่างฐานกับยอดมหาวิหาร
ศกัดิส์ิทธิ์ (Basilica of the Sacred Heart) เป็นระบบขนสง่ทางลาดที่ใหบ้รกิารในย่าน Montmartre  
ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเขตที่ 18 ด าเนินการโดย RATP ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นการขนส่ง
ของกรุงปารีส ระบบเปิดในปี 1900 สรา้งขึน้ใหม่ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2534 
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น าท่านถ่ายภาพที่ดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานที่ที่ถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิ์ของปารีส” 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ** ติ่มซ า และ เป็ดย่าง 

พักที ่Paris Marriott Opera Ambassador Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คนื)  
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 3 ช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้า (La Samaritaine)-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม
ตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากท่ีสดุ
แห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่น
อย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัประดาอย่างสวยงาม 
ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Seafood Platter หอยนางรมสด 
พักที ่Paris Marriott Opera Ambassador Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คนื) 
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 4    ช้อปป้ิง McArthurGlen Outlet - ล่องเรือบาโตมซู 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านช้อปป้ิง La Vallee Outlet หรือ  McArthurGlen Outlet บริหารงานโดย McArthurGlen 
Group เครือธุรกิจ Outlet ชัน้น าของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจกัรฝรั่งเศส เนเธอรแ์ลนด ์
ออสเตรีย และอิตาลี รา้นค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 รา้น แหล่งช้อปป้ิงที่พรอ้มมอบ
ประสบการณก์ารชอ้ปป้ิงแบบหรูหรา ดว้ยรา้นคา้ที่น าเสนอแฟชั่นแบรนดอิ์ตาลีและแบรนดร์ะดบั 
โลก อ่ืนๆ  อาทิ  Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, 
Benetton, Guess เป็นตน้ ในราคาที่ลดลงสุงสุดถึง 70% นอกจากนั้นยังมีรา้นอาหาร และคาเฟ่
หลากหลายใหเ้ลือกใชบ้รกิารอีกดว้ย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างจใุจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
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 ร้านอาหาร Paris ถา้ใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันั่งกินอาหารในพระราชวงั รบัรองจะปลืม้
กบัทีน่ีแ่น่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ไดเ้รียบหรู โดดเด่นไปดว้ยสีทองเหลอืงอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์
และของประดับตกแต่งที่ดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูใหเ้ลือก
หลากหลาย 
น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ลา่งจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ  
1 ชั่วโมง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Paris Marriott Opera Ambassador Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คนื) 
 

 5 น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น ้าพุเจท็โด้-เวเว่ย-์ 
                เมืองมองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพ่ือน่ังรถไฟ TGV (ชั้น First Class) สู่เจนีวา (ใชเ้วลา
เดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 
10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ เดินทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
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น าท่านเดินทางถึง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 
10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ น าท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนี
วาที่ชาวสวิตและนักท่องเที่ยวนิยมเขา้มาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไมแ้ละวิวทะเลสาบสีฟ้า 

ชม นาฬิกาดอกไม้ (L’ horloge Fleurie), อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ(Monument National), 

น ้าพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter's Cathedral) ซึ่งมีอายุ
มากกว่า 850 ปี  น าท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ย ์(Vevey) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโว
ของสวิตเซอรแ์ลนด ์นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ยแ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไข่มกุแห่งริเวียร่าสวิส 
Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดกูาล และเมืองนีย้งัยงัเป็นที่ตัง้ของ 
ส านกังานใหญ่ของบรษิัทใหญ่ดา้นอาหารของโลกอย่าง เนสทเ์ล ่Nestleดว้ย 
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แวะถ่ายรูปกบัจดุไฮไลทข์องเมือง รูปป้ัน“ชาลี แชปปลิน้”(Chaplin Statue) ชาวองักฤษท่ีมีผลงาน
สรา้งชื่อเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานที่พกักายใจในบัน้ปลายของ
ชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ ์The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหนา้พิพิธภณัฑเ์นสทเ์ล่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเลก็ๆที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
น าท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถกู
ครอบครองโดยบา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรน์ีส ปัจจบุนัเป็นของรฐัโวด ์และถกู
จดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Fairmont Le Montreux Palace หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว  
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 6 เมืองแทสซ-์เซอรแ์มท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู ่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรี
สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุด
ชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ที่เห็นทั้งตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์
(Matterhorn) อิสระทกุท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้ง
และบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fuji of Zermatt 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลมุยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น
หิมะชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้งอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดิสนียน์ าไปเป็นแบบเครื่องเลน่บิก๊ธันเดอร ์Big Thunder 
ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Grand Hotel Zermatterhof  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 7 Grindelwald First - เมืองอินเทอรล์าเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ สถานี Grindelwald First หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่งในน าคณะ น่ังกระเช้าเคเบิล้คาร ์Cable Car ขึน้พิชิตยอดเขา เมื่อถึงดา้นบนสถานี First ซึ่ง 

เป็นจุดพกัผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีรา้นอาหารใหบ้ริการ น าคณะสมัผสัประสบการณอ์นัแปลกใหม่ 
กับการเดินลงหน้าผา First Cliffwalk เพื่อเดินลงมาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว100 ล้าน มุม
มหาชนของกรินเดลวาลดเ์ฟียส ซึ่งท่านจะไดช้มวิวแบบพาโนรามา และดา้นลา่งสามารถมองเห็นตวั
เมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมดีๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวมากมาย 
นอกจากเดินบนหน้าผา First Cliff Walk แลว้ ท่านยังสามารถสัมผัสความสนุกสนานกับการ นั่ง
ชิงชา้โหนลงเขามากบั First flyer (รวมในค่าใชจ้่ายทวัร)์   
**กรณีที่กระแสลมแรง หรือซ่อมบ ารุงกระเชา้ ไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทางบรษิัทฯจะคืน
ค่าบริการสว่นนีใ้ห ้และเราจะน าท่านเดินเลน่ในตวัเมืองแทน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาพร้อมวิวเขาแสนสวย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  จากนัน้ใหท้่านอิสระเดินเล่นพักผ่อน หรือไดม้ี
เวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่
ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 
พักที ่Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 8 เมืองลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-เมืองซูริค-ลินเดนฮอฟห-์ 
                ช้อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ-สนามบนิซรูิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในสวิส แต่ยงั
รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เมืองที่ไดช้ื่อว่านกัท่องเที่ยวบนัทกึภาพไวม้ากที่สดุ มีทะเลสาบ 
ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลู
เซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบ
จัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริม
ทะเลสาบ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บคุเคอ
เรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียง
ตามอธัยาศยั 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส   
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จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่
เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ 
Luzern และ Zug  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(Switzerland) และยงัเป็นเมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของประเทศและของทวีปยุโรป ซูรคิ
ขึน้ชื่อเรื่องมนตเ์สน่หข์องเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่ราย
ลอ้มเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหนึ่ง
ในอนัดบัตน้ๆ ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตดีที่สดุในโลก 
น าท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จตัรุสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่  
17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัวท์ี่ส  าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตัรุสันีไ้ดก้ลายเป็นชุม
ทางรถรางที่ส  าคัญของเมืองและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่
ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  น าชมย่านเมืองเก่า ลินเดนฮอฟห ์(Lindenhof) ประกอบไป
ด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่ โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง  กรอส มุนเตอร์ 
(Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค  ตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น ้าลิมมัต 
(Limmat River) ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถัดไปไม่ไกลคือโบสถอี์กแห่ง
หนึ่ง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยดา้นบนสุดของโบสถเ์ซนตปี์เตอรน์ัน้เป็น
ท่ีตัง้ของหนา้ปัดนาฬิกาท่ีติดอันดับหนา้ปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกดว้ย โดยหนา้ปัดนาฬิกา
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ของโบสถม์ีเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) 

ที่มีหนา้ต่างกระจกสีอนัสดใสสวยงาม  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่น รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ที่สมกบัค าเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ ไดเ้วลาพอสมควร น า
ท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.15 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ 
EK086 (22.15-06.25(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 9  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
                                                       ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
เสาร ์– อาทติย ์

(วนัสงกรานต)์ 08 - 16 เมษายน 2566 399,999.- 399,999.- 90,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 15 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Business Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
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กรมธรรม)์ 
9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 40 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 200,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอน

เขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
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7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ลกูคา้และบรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิาร ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
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ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า
ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** 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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