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ปารีส- ดีจอง-เจนวีา-เบริน์- ลูเซิรน์-แองเกิ้ ลเบริก์-มิลาน 

“ ขอ้ดขีองการเดนิทางคอื อาหารอิสระ ไมม่กีารบงัคบัทานอาหารจนีแบบทวัรจ์ดั และทาน

อาหารพืน้เมอืงทีแ่บบบางครัง้ทานกนัไมไ่ด ้ทา่นสามารถเลอืกทานไดใ้นสิง่ทีท่า่นชอบ โดย

ทีห่วัหนา้ทวัรจ์ะเปน็ผูแ้นะน า”  

ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

16.00 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 
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20.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0320 *.*.*. 

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นทีร่ะลกึจากมมุกวา้งซึ่งเป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเหน็

ไดอ้ย่างชดัเจน 

 นาํท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรืออดตีพระราชวงัลูฟว ์...นาํท่านเดนิทางสู่ 

ท่าเรือบาตามซู เพือ่ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่าํคญัคู่บา้นคู่เมอืงริม

สองฝัง่แม่นํา้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้ง

ขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอด

ทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงาม

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีทีน่ํา้ในแม่นํา้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรือมเีหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการ

ล่องแม่นํา้แซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้  

  
บ่าย นาํท่าน ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตชูยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลาน จตัรุสัคอง

คอรท์ สถานทีซ่ึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรีย

องัตวัเนต 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์+ ไวน ์+ สเตก็ 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ปารสี-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น นํา้หอม, ครีม, เครื่องสาํอางกระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ   

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) 

ทีพ่กั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ เจนีวา-เบริน์-แองเกิ้ลเบริก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั  *.*.*. 
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ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิ ต ัง้อยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา … 

นาํท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธร์ฐัสวสิทีแ่ทบจะไม่มอีะไรเป็นสวสิเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารจาํนวนมาก ชม

ทะเลสาบเจนีวา และ นํา้พจุรวด (JET D’EAU) ทีส่ามารถส่งนํา้ขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 

140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ทีส่วน

องักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถงึความสาํคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ี

ต่อเจนีวา.... 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นีํา้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้น

วฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

นาํท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าทีป่จัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็น

ย่านทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที่

มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม

นาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนต์

รทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเรน็กราเบน็หรือหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ ....จากนนัน้นาํท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด.์.. 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืงสวสิ 

ทีพ่กั TERRACE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ แองเกิ้ลเบริก์ (OPTION)-ลูเซิรน์-มิลาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

*.*.. หมายเหต ุ: ท่านทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ค่า 

ยอดเขาทติลติ  ยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบันํา้ทะเลถงึ ,,202 เมตร หรือ ประมาณ 02,222 ฟีต ใหท้่านไดเ้ล่นหมิะ  บนยอดเขา ไกลสุดหู

สุดตา    (ค่าขึ้นยอดเขาไม่รวมในรายการทวัร)์ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย ์

สงิโตหนิ สญัลกัษณ์ของทหารสวสิฯ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

 
 อสิระใหท้่านไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ช็อคโกแลตฯลฯและเดนิเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโร

แมนตกิ...  

ทีพ่กั Bedbank NH Milan–Roulette -Outskirts หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่หก มิลาน-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...นาํทา่น ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบ

กอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการ

ตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวั

อาคาร มจีาํนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงั

หน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่

เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัริยข์องอติาลใีน

การรวมชาต ิ

นาํท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก มชีื่อเรียกเล่นๆ

ว่าเป็นหอ้งนัง่เล่นของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์

วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไม่คดิจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟ

ก็ควรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเล่นชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรือหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อได ้

ยงัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึ่งถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีข่ ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง 

...อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ...  

นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 

21.20 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK092 / EK372 

วนัที่เจด็   สนามบนิสวุรรณภมูิ 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0635-0930 *.*.*. 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

@@@ *** @@@ *** @@@  

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

*.*.*.อตัราค่าใชจ้า่ย *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12 เด็กต า่กว่า 12 
 

พกัเด่ียวเพิ่ม 
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กบั 1 ผูใ้หญ ่ กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสรมิ 

13-19 ก.พ. 

13-19 มี.ค. / 20-26 มี.ค. 

27 มี.ค. – 2 เม.ย. 

39,999.- 8,500.- 

3-9 เม.ย. / 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 

7-13 พ.ค./17-23 พ.ค./18-24 พ.ค. 
41,999.- 8,500.- 

10-16 เม.ย. / 11-17  เม.ย. 49,999.- 8,500.- 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ  

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ

ประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ ซึ่งขึ้นอยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย)  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกินจาก 

ทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือ

ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบริการ 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ  60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ทา่นใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัวิซ่ีาได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้ง

ขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซ่ีาไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  
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**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการ
เดนิทางระหว่างบริษทัและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาํเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมอืงที่เข้าพัก เช่น กรณทีี่เมืองน้ันมกีารจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 
บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จาํนวนตาม
ราคาทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางที่เกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามที่ทางบริษทัระบุขอ้ความ
บางอยา่งในนั้นดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของสายการ
บินและบริษทัต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ทาง
บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจาก
ทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางที่เกิดอุบตัิเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม
เง่ือนไขสายการบินนั้น ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของ
สายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํ
ตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีที่ท่านยืน่วซ่ีาแลว้  

หมายเหตุ  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณทีี่ท่านจะใช้หนังสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดนิทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
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 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - กรณทีี่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
 - เมื่อท่านทําการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วม
เดินทางเป็นสําคญั…. 

- หลังจากที่มกีารจองทัวร์และได้ชําระค่ามดัจําทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมด 

 -  นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะน่ังต้องมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ทีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณทีีเ่คร่ืองบินมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใช่ผู้ทีม่ปัีญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการให้ที่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ
เท่านั้น 

 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง  
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ 
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ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพนิิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 
 เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยัต่าง ๆ 
ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นให้ก่อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุํ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่าน
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุ
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รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 

 

 

 


