
KBIZ030912-EK Europe Beyond Flims St.Moritz Innsbruck Salzburg Vienna By Emirates Airline (EK) 9D6N 
 
 
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26787 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



KBIZ030912-EK Europe Beyond Flims St.Moritz Innsbruck Salzburg Vienna By Emirates Airline (EK) 9D6N 
 
 
 

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

 
 
 
 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 
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 2 สนามบนิเมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ-์โบสถฟ์รอมุนสเตอร-์เมืองฟลิมส ์
01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์โดยสายการบิน เอมิเรตสแ์อร์ไลน์ 

(EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.15-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 
ประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง   

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ 
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) และยงัเป็นเมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของประเทศ
และของทวีปยโุรป ซูรคิขึน้ชื่อเรื่องมนตเ์สน่หข์องเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัด
กระจายอยู่รายลอ้มเมือง ในขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยก
ใหเ้ป็นหนึ่งในอนัดบัตน้ๆ ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตดีที่สดุในโลก 

น าท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 
ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท์ี่ส  าคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรสันีไ้ดก้ลายเป็นชุมทาง
รถรางที่ส  าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
น าชมย่านเมืองเก่า ลินเดนฮอฟห ์(Lindenhof) ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมัยกลาง สถานที่โดดเด่น
เห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บา้นคู่เมือง กรอส มนุเตอร ์(Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็น 
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เอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น า้ลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s 

Church โดยดา้นบนสดุของโบสถเ์ซนตปี์เตอรน์ัน้เป็นท่ีตัง้ของหนา้ปัดนาฬิกาท่ีติดอนัดบัหนา้ปัดนาฬิกา
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกดว้ย โดยหนา้ปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และ 
โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) ที่มีหนา้ต่างกระจกสีอนัสดใสสวยงาม  

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิเช่น 
รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีกมากมาย 
ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ี
สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลิมส์ (Flims) เมืองในแควน้  Graubünden มีทะเลสาบเคามา 
(Caumasee) ทะเลสาบที่คนในประเทศนิยมมาเที่ยวพักผ่อนกัน ท ากิจกรรม ป่ันจักรยาน เดินป่า ว่าย
น า้กนัที่นี่ บรรยากาศของทะเลสาบจะถกูลอ้มรอบดว้ยป่าไม ้ที่เป็นธรรมชาติ เดินทางถึง เมืองฟลิมส ์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Waldhaus Flims Wellness Resort, Autograph Collection หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



KBIZ030912-EK Europe Beyond Flims St.Moritz Innsbruck Salzburg Vienna By Emirates Airline (EK) 9D6N 
 

 

 3 เมืองคูร ์-รถไฟเบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส - เมืองดิอาโวเลซซ่า - ยอดเขา Mt.Diavolezza –  
                เมืองเซนตม์อริทซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองคูร ์(CHUR) เมืองเล็กริมฝ่ังแม่น า้ไรนท์างตะวันออกของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  
น าท่านเดินทางสู่สถานี เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส (Bernina Express) สู่
เมืองดิอาโวเลซซ่า รถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ Bernina Express เป็นรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเอกลกัษณเ์ป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกวา้ง  1 เมตร เป็นรถไฟ แบบตูโ้ดยสารชม
วิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรก
ผา อโุมงค ์55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่ว
โลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกระพรบิตา 

เดินทางถึง เมืองดิอาโวเลซซ่า (Diavolezza) เมืองเล็กริมฝ่ังแม่น า้ไรนท์างตะวันออกของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ ออกเดินทางถึง สถานีดิอาโวเลซซ่า (Diavolezza) น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้สู่
ยอดเขา Mt.Diavolezza ยอดเขานีเ้สมือนเป็นไข่มกุเม็ดงามแห่งที่ราบสงูแองเกอดินแควน้ Graubünden 
โดยกระเชา้จะน าท่านขึน้สูย่อดเขาหิมะสงู 3,000เมตรภายใน 30 นาที 
ใหท้่านชมวิวความสวยงามของยอดเขาแอลป์ฝ่ังตะวันออก ที่มียอดเขาที่สวยงามอยู่รวมกันมากมาย 
เช่น ยอดเขาพิซเบอร์นิน่ า , Corvatsch, Lagalb จากจุดนี ้ท่านจะได้เห็นธารน ้า แข็ง  Pers and 
Morteratsch Glaciers ที่สวยงามอย่างชดัเจน มีเวลาใหท้่านเดินเด่นชมบรรยากาศและเก็บภาพความ
สวยงามในลานหิมะอย่างจใุจหรือเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกในตวัอาคารรา้นคา้ตามอธัยาศยั 
(ในกรณีที่ยอดเขา Mt.Diavolezza ปิดเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือปิดเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมกระเชา้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาวิวระดับแสนล้าน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด์ 
ศนูยก์ลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดบัโลก และเคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นสถานที่แข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤด ูหนาว
ถึง 2 ครัง้ ตัง้อยู่บนยอดที่สงุที่สดุของเทือกเขาแอลป์ ชมความงดงามของทะเลสาบ  



KBIZ030912-EK Europe Beyond Flims St.Moritz Innsbruck Salzburg Vienna By Emirates Airline (EK) 9D6N 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Suvretta House หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว  
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 4    เมืองอินสบ์รูกค-์บ้านหลังคาทอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูกค์(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจรงิ เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก  
พาชมใจกลางเมืองเก่า ที่ตัง้ของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินสบ์รูกค ์
ที่นกัท่องเที่ยวเกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้รา้งขึน้ตามพระราช
ประสงคข์องจกัรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสรจ็ในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละ 
ราชินีจะไปประทับที่ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นล่างบริเวณจัตุรสั และพิพิธภัณฑดี์ๆ ในเมือง
หลายแห่ง เมืองนีย้งัเป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัชื่อดงัอย่าง Swarovski  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Adlers Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 5    เมืองเบริชเ์ทสการเ์ด้น-เหมืองเกลือเก่าเมืองแบรก์เทสการเ์ดน-หมู่บ้านรัมเซา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์เทสการ์เด้น (Berchtesgaden)  เมืองนีเ้ป็นที่ตั้งของภูเขาวัทซม์ันน์ 
(Watzmann) ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 3 ในเยอรมนีดว้ยความสงู 2,713 เมตร ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ปีนเขายอด
นิยม นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของเคอนิชสเ์ซ ซึ่งเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งซึ่งมีความลกึ 
จากนัน้น าท่าน เข้าชมเหมืองเกลือเก่าเมืองแบรก์เทสการเ์ดน (Berchtesgaden Salt Mine) 

เหมืองเกลือเก่าเมืองแบรก์เทสการเ์ดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสรา้งตัง้แต่ 
ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมยัอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ตอ้งหา้มของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้
ชื่อว่าเป็นทองค าขาว นั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลืออนัระยิบระยบั และ 
ทะเลสาบใตภ้เูขาที่งดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจรงิเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต ้
อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเหมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบนัยังคงไดร้ับการ
บ ารุงรกัษาเอาไวเ้หมือนดงัเช่นในอดีตทกุประการ จนดระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านผ่านชม หมู่บ้านรัมเซา (Ramsau Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ที่มีประวติัยาวนาน ตัง้อยู่ภายใตก้าร

โอบลอ้มของภูเขาใหญ่น้อยของบาวาเรียอัลไพน ์ไฮไลทข์องที่คือทัศนียภาพอันสวยงามของ โบสถ์ 
Parish Church of St.Sebastian โบสถส์ีขาวที่มีฉากหลงัเป็นภูเขาหินปูน ตัดกับทอ้งฟ้าสีคราม เคียง
ขา้งดว้ยล าธารสายเล็ก ๆ ที่สะทอ้นแสงแดดอ่อน ๆ ในยามเชา้ เป็นภาพที่มี 
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องคป์ระกอบลงตวั น าเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย  เมืองอนัเป็นบา้น
เกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก เมืองซาลสบ์วรก์ มีความหมายว่า 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทับ
ถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิกที่ส  าคญัของบรรดาประเทศที่
ใชภ้าษาเยอรมนั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Sacher Salzburg หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว  

 



KBIZ030912-EK Europe Beyond Flims St.Moritz Innsbruck Salzburg Vienna By Emirates Airline (EK) 9D6N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



KBIZ030912-EK Europe Beyond Flims St.Moritz Innsbruck Salzburg Vienna By Emirates Airline (EK) 9D6N 
 

 

 6 เมืองซาลสบ์วรก์-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสารท์       
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์
สีสนัสวยงาม รูปป้ันและน า้พสุไตลบ์ารอค สถานที่แห่งนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรอ์มตะชื่อ
กอ้งโลก The Sound of Music จากนัน้น าชม บ้านเกิดโมสารท์ กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจบุนั
นีเ้ป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงประวติัของโมสารท์และครอบครวั อิสระเดินเที่ยวชม 
ย่านเมืองเก่า เลือกซือ้สินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีรา้นคา้สินคา้
แฟชั่นมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนาที่
ดึงดูดใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุดคลาสสิคของตึกอาคารโทนสีขาวนวนงดงามแบบ
ดัง้เดิม รูปป้ันบคุคลส าคญั รถมา้ โรงละครโอเปรา่ เป็นเมืองที่น่าหลงใหล  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Do&Co, Vienna หรือระดับเทยีบเท่า 5 ดาว (โรงแรมใจกลางเมือง) 2คืน 
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 7 เมืองเวียนนา-พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมืองเวียนนา (Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช 
ชมิดท ์(Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นที่ท าการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่จัด
งานส าคญัของเมือง น าท่านถ่ายภาพคู่ พระราชวังโฮฟบวรก์(Hofburg Palace) เดิมเป็น 
พระราชวงัฤดหูนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่ โบสถเ์ซนต์
สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถือ
เป็นโบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านชอ้ปป้ิง พาร์นด็อฟเอาทเ์ลท (Designer Outlet Parndorf) เอาทเ์ลทแห่งแรกของออสเตรีย 
ที่ตัง้อยู่ระหว่างเมืองหลวงของ 2 ประเทศ คือออสเตรียและสโลวัค ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาทิ Prada, Gucci, Hugo Boss,Polo Ralph Lauren, Calvin Klein มากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 
พักที ่Hotel Do&Co, Vienna หรือระดบเทยีบเท่า 5 ดาว (โรงแรมใจกลางเมือง) 2คืน 
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 8 ช้อปป้ิง ถนนคารท์เนอร ์(Kärntner) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ใหท้่าน อิสระถนนสายช้อปป้ิงกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแห่งกรุง
เวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ที่ถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ให้
เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS 
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึต่างๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
หลงัจากนัน้เชิญ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงชมรา้นคา้ หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้ต าหรบั 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.40 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ 
EK126 (22.40-06.15 (+1)) / EK372 (09.30-18.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
                                                       ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
ศุกร-์เสาร ์
(สงกรานต)์ 

07-15 เมษายน 2566 359,999.- 359,999.- 75,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้

ช าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 15 ท่าน** 
**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรม
เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาด
ของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับ (Business Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวซี่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอยีดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  
8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเงื่อนไขแหง่กรมธรรม)์ 
9. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 40 กิโลกรัม)  
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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,์ ค่าซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 200,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะ

ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตั ิ

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอื่นท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มเีงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อ

ท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์
โดยอตัโนมตั ิ

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวซี่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกดิขึน้ 
6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่นรายบคุคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
7. กรณีวีซา่ยงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบรษิัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนดเงื่อนไขการช าระ

เงิน แต่หากวซี่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าจะดว้ยเหตผุลใดกต็าม ทางบรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์ห้
ท่าน โดยทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบินและผลของวซี่า
ของทางไม่ผ่าน บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวั
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมคา่ทวัร ์หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่วา่จะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อทา่นกต็าม อนัเนื่องมาจากการคอน
เฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ 
หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่
สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คดิ
ค่าใชจ้า่ยที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การนดั
หยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาด
และเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถงึ ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั
ของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีคา่ส่วนตวัตา่งๆของท่านเอง หากเกดิการสญูหายของทรพัยสิ์นส่วนตวั ของ

มีค่าต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้เดินทางออก 

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่ม
สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือ
ความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไม่วา่กรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษิัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกดิจากการ
ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระ
ค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์หรือบคุคล
ที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากทา่นไม่ไดใ้ชบ้รกิารบางรายการหรือ
ยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคนืได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชวีิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของ
สายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  
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5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมี
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดย
สถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศ
ที่ท่านพ 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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