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

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

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

 2 ปารีส-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ-พพิธิภณัฑล์ูฟว ์
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) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองที่มี
มนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนั
เมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แวะถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre  

Museum)  พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับ
โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
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with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวินชี  น าท่านผ่านชม
ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและ
เป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triomphe) อนุสรณ์
สถานที่ส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงั
มีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกั
ลอยที่นบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวย
สดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิว
ขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ  หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวย
สไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั  

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

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
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 3 รถไฟฟ้ามงตม์าตร ์-ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) น าท่านขึน้รถไฟฟ้ามงตม์าตร์ (Furnicular) รถไฟอัตโนมัติที่
เชื่อมระหว่างฐานกบัยอดมหาวิหารศกัดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Sacred Heart) เป็นระบบขนส่งทาง
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ลาดที่ใหบ้ริการในย่าน Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเขตที่ 18 ด าเนินการโดย 
RATP ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นการขนส่งของกรุงปารีส ระบบเปิดในปี 1900 สรา้งขึน้ใหม่ทัง้หมดในปี 
พ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2534  น าท่านแวะถ่ายภาพที่ดา้นหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิ
ลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 
“หวัใจอนัศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นอย่าง
มาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะ
โดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

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

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

13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เมืองที่มีมนตเ์สน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

 เดินทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีชื่อเล่นว่า 

"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารกัในตัวเอง มี
ทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการ
ผสมผสานที่อยู่อาศัยของผูค้นในพืน้ที่เขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และที่พักส าหรบันักท่องเที่ยวได้
อย่างลงตวั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหมิะ) 

 5 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์เมืองชิยง-ชิมไวน ์Les Celliers De Sion-นองดาซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านสู ่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสงู 3,777 เมตร ใหท้่านไดต่ื้นเตน้

หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 
เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภเูขาสีขาว" 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองที่มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลาง
ไร่องุ่น และขุนเขา อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส จากนัน้น า

ท่านชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผู้ผลิตไวน์ที่ เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง LES 
CELLIERS DE SION ใหท้่านไดช้ิมไวน์เลิศรส(Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท์ี่มีชื่อเสียงอันดับ
ตน้ๆของรฐัวาเล ใหท้่านไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์ัน้ดีระดับพรี
เมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรกัษาด้วย
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อุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทัง้ยังไดร้บัรางวัลการนัตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 
2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่เมืองนองดาซ์
(Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซึ่งตั้งอยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley ใกล ้Sitten (Sion) เมืองหลวง
ของ Valais ในฤดูหนาวผูช้ื ่นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและพักผ่อนที่นี่  เนื่องจากเป็นใจ
กลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที่ ในช่วงฤดูรอ้นที่นี่เป็นรีสอรท์ตากอากาศยอดนิยมของ
นักป่ันจักรยานและนักปีนเขา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
พักที ่Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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(โรงแรมท่ามกลางภูเขา ววิสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 

 6 นองดาซ-์เขามงฟอรต์-บริก-มิลาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านขึน้กระเชา้สู่เขามงฟอร์ต(Mt.Mont Fort) ที่ตั้งอยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่มี

ความสงู 3,330 เมตร ที่ลอ้มรอบดว้ยธารน า้แข็ง ซึ่งใหญ่ที่สดุคือ Glacier de Tortin ทางฝ่ังตะวนัตก
เฉียงเหนือ ใหอิ้สระท่านชมความงามบนเขาที่มีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี ้
น าท่านเดินทางสู ่เมือง บริก (Brig) มาจาก Briva หรือ Bridge บา้นเก่าแก่มีลกัษณะเป็นอิตาลีมาก 
ในศตวรรษที่ 14 Brig ถูกกล่าวถึงเป็นครัง้แรกในฐานะเมือง มีความส าคญัมากขึน้ในปี ค.ศ. 1518 
ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของ Zenden 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น 
เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Starhotels Ritz, Milan หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 7 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-ฟอกซท์าวน ์เอาทเ์ลต-เมืองเซนตม์อริทซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลาน
กว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชวช์ื่อดงัมากมาย และที่ดา้นหนา้โรงละครสกาล่าบรเิวณจตัรุสั พิอาช
ซ่า เดลล่า สกาล่านีเ้องที่เราจะไดเ้ห็นรูปป้ัน อนุสรณแ์ห่งลีโอนารโ์ด ดาวินซี (Statue of Leonardo 
Da Vinci) โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่ลีโอนารโ์ด ดาวินชี นกัประดิษฐ์ และนกัวิทยาศาสตรค์น
ส าคญัของโลก จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอก มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ
ลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดับสามของโลก 
เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่
ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สงูที่สดุมี
รูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกบัการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนด์
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เนมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นตน้ ที่แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานู
เอล Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตั้งรา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน์(FOXTOWN OUTLET) (ระยะทาง 185 
กม.) ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่สวิสเซอรแ์ลนด ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนกั คลา้ยๆ กบัหา้งสรรพสินคา้
แฟชั่น เนน้ขายสินคา้ลดราคา ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 %
อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อริทซ ์
(St.Moritz) เมืองตากอากาศ และศนูยก์ลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดบัโลก โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ในรฐั
เกราบนึเดิน (Graubunden) เป็นรฐัที่ใหญ่ที่สดุ และอยู่ทางตะวนัออกสดุของประเทศ ตัง้อยู่บนยอด
ที่สงูที่สดุของเทือกเขาแอลป์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Europa ,St.Moritz หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 8       น่ังรถไฟ Bernina Express-เมืองคูร-์เมืองฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานี เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส (Bernina Express) สู่
เมืองคูร ์ รถไฟท่อง เที่ ยวด่วนพิ เศษ BERNINA EXPRESS เ ป็นรถไฟสายเก่าแก่ที่ สุดของ
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สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเอกลกัษณเ์ป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกวา้ง 1 เมตร เป็นรถไฟ แบบตูโ้ดยสาร
ชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ล า
ธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียง
โด่งดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกระพรบิตา 
เดินทางถึง เมืองคูร ์(CHUR) เมืองเล็กรมิฝ่ังแม่น า้ไรนท์างตะวนัออกของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติก 
แควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ไดร้บั ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตัง้ของปราสาท
นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองที่โด่งดงัคู่กนัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้น
ทศันียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารกั และมีสิ่งที่น่าสงัเกตอีกอย่างคือ ตวัตึกหรืออาคารบา้นช่องของ
ทัง้เมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสนัที่สวยงาม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ใหท้่านได้ชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 
และแบรนดเ์นมฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Hirsch, Fussen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 9        ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลาตซ-์สนามบนิมิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทดิ์สนีย ์ยังหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจา้
หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมี
ทะเลสาบและธารน า้ เปรียบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมี
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ทศันียภาพที่แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม (Neuschwanstein Castle) แห่ง
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทดิ์สนีย ์ยังหลงใหล  น าไปเป็น
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทัศนอ์ันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น
และมีทะเลสาบและธารน า้ เปรียบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน 
ก็จะมีทศันียภาพที่แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 

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

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ ์ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชม
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มากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ 

(Neuse Rathaus) จุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะ
ออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหนา้หนาว และเพิ่มรอบเวลา 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบ
ในหน้ารอ้น มีโบสถ์แม่พระที่งดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์    
ช้อปป้ิงบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ ์(Marienplatz) ซึ่งมีรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นไอศกรีม
มากมาย มีโต๊ะเกา้อีต้ัง้วางเรียงรายอยู่ดา้นนอกส าหรบันกัท่องเที่ยวไดน้ั่งจิบเบียร ์ หรือทานอาหาร
พรอ้มชมความสวยงามของทอ้งที่นีไ้ปดว้ยโดยเฉพาะวนัที่ อากาศดี หรือแมแ้ต่แดดจา้คนเยอรมันก็
มกันิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจ า อีกทัง้บรเิวณย่านนีย้งัมีรา้นจ าหน่าย สินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั
เรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์(EK) 
เที่ยวบินที่ EK52 (22.35-06.30(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
15 ชั่วโมง 20 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง  

 10     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
พฤหสับดี-เสาร ์ 06-15 เมษายน 2566 145,999.- 145,999.- 35,000.- 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
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รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 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,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

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

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
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เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
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 ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้ง ที่
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. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป BEWITCHED ROUTE FRANCE SWITZERLAND ITALY GERMANY 
(EK) 10วนั 7คนื - รหสัทวัร ์EU5523149 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 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  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีห้องพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
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5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


