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

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK373 (21.00-00.50(+1)) / EK71 (04.05-09.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 

ช่ัวโมง 25 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 2 ปารีส-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ-พิพิธภัณฑลู์ฟว ์

09.25 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่น
ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลัง
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว กรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองทีม่ี
มนตเ์สน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบัน
เมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แวะถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre  

Museum)  พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับ

โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวินชี น  าท่านผ่านชม
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ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงที่สุดของปารีสและ
เป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triomphe) อนุสรณ์
สถานที่ส าคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิง่ใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก รวมทั้งยัง
มีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนโีอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกั
ลอยที่นับเป็นผลงานช้ันยอดจากศิลปินช้ันเยี่ยม น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวย
สุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิว
ข้ันบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวย
สไตลฝ์ร่ังเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น  า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล และโบสถน์อร์ทเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 เรือสองช้ัน โดยช้ันล่างจะมีกระจก
โดยรอบ ส าหรับช้ันบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง 

พักท่ี Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
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 3 มงตม์าตร์ -ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) น าท่านขึน้รถไฟฟ้ามงตม์าตร์ (Furnicular) รถไฟอัตโนมัติที่
เช่ือมระหว่างฐานกับยอดมหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ (Basilica of the Sacred Heart) เป็นระบบขนส่งทาง

ลาดที่ให้บริการในย่าน Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ในเขตที่ 18 ด าเนินการโดย 
RATP ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านการขนส่งของกรุงปารีส ระบบเปิดในปี 1900 สรา้งขึน้ใหม่ทั้งหมดในปี 
พ.ศ. 2478 และอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2534  น  าท่านแวะถ่ายภาพที่ด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิ
ลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 
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“หัวใจอันศักด์ิสิทธิ์ของปารีส” น าท่านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มี
ช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบด้ังเดิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านช้อปป้ิงห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) ห้างหรูที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแหง่
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ห้างนีม้ีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่าง
มาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ลักษณะ
โดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท่ี Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 4     น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น ้าพุเจ็ทโด้-ชาโมนิกซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 

13 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

 เดินทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือย่อที่ใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเล่นว่า 

"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มี
ทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการ
ผสมผสานที่อยู่อาศัยของผู้คนในพืน้ที่เข้ากับร้านค้า รา้นอาหาร และที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างลงตัว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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(โรงแรมในหมู่บา้นแหง่เทพนิยายโอบลอ้มดว้ยขุนเขาหิมะ) 

 5 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์ชิมไวน์ Les Celliers De Sion-นองดาซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านสู่ สถานไีอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ต่ืนเต้น

หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 

Void) ขึ ้นลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ต้ังอยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝร่ังเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 

เมตร ทั้ง "มองบลังค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองที่มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลาง
ไร่องุ่น และขุนเขา อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝร่ังเศส จากนั้นน า

ท่านชิมไวน์ เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผู้ผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง LES 

CELLIERS DE SION ให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรส(Wine Testing) จากผู้ผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงอันดับ
ต้นๆของรัฐวาเล ให้ท่านได้เรียนรูเ้กี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ช้ันดีระ ดับพรี
เมี่ยมของที่นี่ ซ่ึงมีความใส่ใจต้ังแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วย
อุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 
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2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่เมืองนองดาซ์
(Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซ่ึงต้ังอยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley ใกล้ Sitten (Sion) เมืองหลวง
ของ Valais ในฤดูหนาวผู้ ช่ืนชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและพักผ่อนที่นี่ เนื ่องจากเป็นใจ
กลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที่ ในช่วงฤดูร้อนที่นี่เป็นรีสอร์ทตากอากาศยอดนิยมของ
นักปั่ นจักรยานและนักปีนเขา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 

พักท่ี Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
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(โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 

 6 นองดาซ-์เขามงฟอร์ต-บริก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านขึ้นกระเช้าสู่เขามงฟอร์ต(Mt.Mont Fort) ที่ ต้ังอยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ ที่มี

ความสูง 3,330 เมตร ที่ล้อมรอบด้วยธารน า้แข็ง ซ่ึงใหญ่ที่สุดคือ Glacier de Tortin ทางฝั่ งตะวันตก
เฉียงเหนือ ให้อิสระท่านชมความงามบนเขาที่มีหมิะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี ้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมือง บริก (Brig) มาจาก Briva หรือ Bridge บ้านเก่าแก่มีลักษณะเป็นอิตาลมีาก 
ในศตวรรษที่ 14 Brig ถูกกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในฐานะเมือง มีความส าคัญมากขึน้ในปี ค.ศ. 1518 

ได้กลายเป็นเมืองหลวงของ Zenden 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ต้ังอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟช่ันช้ันน าของโลกอกีเมืองหนึ่ง เช่น 
เดียวกับปารีสและนิวยอรค์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอติาลีอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักท่ี Hotel Starhotels Ritz, Milan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 7 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-ฟอกซท์าวน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลาน
กว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชว์ช่ือดังมากมาย และที่ด้านหน้าโรงละครสกาล่าบริเวณจัตุรัส พิอาช
ซ่า เดลล่า สกาล่านีเ้องที่เราจะได้เห็นรูปป้ัน อนุสรณ์แห่งลีโอนารโ์ด ดาวินซี (Statue of Leonardo 

Da Vinci) โดยสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่ลีโอนารโ์ด ดาวินชี นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตรค์น
ส าคัญของโลก จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) แห่งเมืองมิ
ลาน มหาวิหารนีส้รา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก 
เร่ิมสรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่
ท  าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมี
รูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อป้ิงสินค้าแบรนด์
เนมช่ือดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานู



KEU041011-EK Bewitched Route ฝรั่งเศส-สวติเซอร์แลนด์-อติาลี-เยอรมนี 10วัน7คืน 

เอล Galleria Vittorio Emanuele) ที่ ต้ังร้าน Prada ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกจากด้านในซ่ึงเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน์(FOXTOWN OUTLET) (ระยะทาง 185 

กม.) ที่ต้ังอยู่ในพืน้ที่สวิสเซอรแ์ลนด ์ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนกั คล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้า
แฟช่ัน เน้นขายสินค้าลดราคา ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 %

อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นต้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อริทซ์ 
(St.Moritz) เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู่ในรัฐ
เกราบึนเดิน (Graubunden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สดุ และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ต้ังอยู่บนยอด
ที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Hotel Europa ,St.Moritz หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 8       น่ังรถไฟ Bernina Express-เมืองคูร-์ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองฟสุเซ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานี เพ่ือนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส (Bernina Express) สู่
เมืองคูร์ รถไฟท่องเที่ ยวด่วนพิเศษ BERNINA EXPRESS เป็นรถไฟสายเก่าแก่ที่ สุดของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง 1 เมตร เป็นรถไฟ แบบตู้โดยสาร
ชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ล า
ธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีช่ือเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนีรั้บประกันความสวยแบบหา้มกระพริบตา 
เดินทางถึง เมืองคูร์ (CHUR) เมืองเล็กริมฝั่ งแม่น  า้ไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติก 
แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ต้ังของปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้าน
ทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของ
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ทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 
และแบรนดเ์นมฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 

พักท่ี Hotel Hirsch, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9        ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองมิวนิค-สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจ้า
หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมี
ทะเลสาบและธารน า้ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมี
ทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม (Neuschwanstein Castle) แห่ง

บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหล  น าไปเป็น
ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด ์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น
และมีทะเลสาบและธารน า้ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน 
ก็จะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม 

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

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานส าคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซ่ึงมีสิ่งที่น่าชม
มากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่  
(Neuse Rathaus) จุดเด่นอยู่ท่ีหอนาฬิกาท่ีเรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซ่ึงจะ
ออกมาเต้นระบ า ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพ่ิมรอบเวลา 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบ
ในหน้ารอ้น มีโบสถ์แม่พระที่งดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์    
ช้อปป้ิงบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) ซ่ึงมีรา้นค้า รา้นอาหาร รา้นไอศกรีม
มากมาย มีโต๊ะเก้าอีต้ั้งวางเรียงรายอยู่ด้านนอกส าหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งจิบเบียร ์ หรือทานอาหาร
พรอ้มชมความสวยงามของท้องที่นีไ้ปด้วยโดยเฉพาะวันที่ อากาศดี หรือแม้แต่แดดจ้าคนเยอรมันก็
มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจ า อีกทั้งบริเวณย่านนีย้ังมีรา้นจ าหน่าย สินค้าแบรนดเ์นมช่ือดัง
เรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น 
อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพ่ือ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

22.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิวนิค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) 

เที่ยวบินที่ EK52 (22.35-06.30(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
15 ช่ัวโมง 20 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
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 10     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

พฤหัสบดี-เสาร ์ 06-15 เมษายน 2566 145,999.- 145,999.- 35,000.- 

พุธ-ศุกร ์ 12-21 เมษายน 2566 149,999.- 149,999.- 35,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนีจ้ะค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท  าให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองต๋ัวเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ช่ัวโมง ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทวัร  ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต้ั์งแต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 
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4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล  

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวห รือโรคร้ายแรงที่แพทย์ วินิจฉัย ว่าเป็นก่อนเดินท าง
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 

11. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 

12. ค่าน า้หนักกระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีน  า้มันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร,์ ค่าโทรศัพท์, ค่า

ซักรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวรขึ์น้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้า
บัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านั้น  

2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน
ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

1) หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก  าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลู้กค้าท่านอื่นที่รออยู ่
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ โดยไม่มีเง่ือนไข 

3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 
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3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมติั 

4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันท ี

5. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกต๋ัวกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ี
ความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

เง่ือนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ลูกค้าและบริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางข้ันต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกคร้ัง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนีท้ั้งนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวรท์ี่ช าระแล้วทั้งหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรั่บผิดชอบและ
คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวรท์ั้งหมกด
หรือค่ามัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ต๋ัว
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อันเนือ่งมาจากสาเหตุต่างๆ 

5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งใน
กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน  า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซ่ึง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ต้ังครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

12. ห้ามน าเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 
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ตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแล้วหากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้ัน ๆ  เป็นผู้ก  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน  า้มันเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก  าหนดซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ทีน่ั่งตามทีท่่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกต๋ัวบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกต๋ัวเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก  าหนด  

8. ท่านที่ใช้ไมลห์รือแต้มบัตรเครดิตแลกต๋ัวท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก  าหนดหากทา่นมีน  า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ัง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนีขึ้น้อยู่กับความพรอ้ม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดูรอ้นเท่านั้น 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทั้งสิน้ และทางสถานทูตมีสิทธิ์ทีจ่ะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. ส าหรับท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านักอาศัยอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ี ** 
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