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ปารีส- ดีจอง-เจนีวา-เบิรน์ - ลูเซิรน์ -แองเกิ้ ลเบิรก์ -มิลาน
“ ข้อดีของการเดินทางคือ อาหารอิสระ ไม่มก
ี ารบังคับทานอาหารจีนแบบทัวร์จด
ั และทาน
อาหารพืน
้ เมืองทีแ
่ บบบางครัง้ ทานกันไม่ได้ ท่านสามารถเลือกทานได้ในสิง่ ทีท
่ า่ นชอบ โดย
ทีห
่ ว
ั หน้าทัวร์จะเป็นผูแ
้ นะนา”

วันแรก
16.00 น.
20.35 น.
วันที่สอง
08.00 น.

บ่าย

คา่
ที่พกั

กรุงเทพฯ
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่ เศส โดยเที่ยวบินที่ EK373 / EK071
กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรัง่ เศส) - ชมเมือง
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0320 *.*.*.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ เดินทางสู่ จัตุรสั ทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็ นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน
นาท่าน ถ่ายรูปกับพิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลูฟว์ ...นาท่านเดินทางสู่
ท่าเรือบาตามูซ เพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองริม
สองฝัง่ แม่นา้ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้าง
ขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รบั การอนุรกั ษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอด
ทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชือ่ ว่าเป็ นนครที่มคี วามงดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีท่นี า้ ในแม่นา้ แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการ
ล่องแม่นา้ แซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)

นาท่าน ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรสั คอง
คอร์ท สถานที่ซ่งึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรีย
อังตัวเนต
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม ปารีส-ดีจอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่มชี ่อื เสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก,
นาฬกิ า, นา้ หอม, เครื่องสาอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น นา้ หอม, ครีม, เครื่องสาอางกระเป๋ า, นาฬกิ า,
เข็มขัด ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ของประเทศฝรัง่ เศส (315 กม.)
ที่พกั
IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ส่ี
เจนี วา-เบิรน์ -แองเกิ้ลเบิรก์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รฐั ทีเ่ ล็กที่สุดของสวิส ตัง้ อยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา …
นาท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็ นพันธ์รฐั สวิสที่แทบจะไม่มอี ะไรเป็ นสวิสเลย
นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็ นทีต่ งั้ ของธนาคารจานวนมาก ชม
ทะเลสาบเจนีวา และ นา้ พุจรวด (JET D’EAU) ที่สามารถส่งนา้ ขึ้นท้องฟ้ าได้สูงถึง
140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ชมนาฬกิ าดอกไม ้ ที่สวน
อังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬกิ าที่มี
ต่อเจนีวา....
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERNE) (101 กม.) เมืองทีม่ นี า้ พุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็ นเมืองโลกทางด้าน
วัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรกั ษ์ไว้
นาท่านชมเมืองเบิรน์ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าทีป่ จั จุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม ้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็ น
ย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่
มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬกิ า ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ท่มี ี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬกิ าตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์
รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ท่เี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ ....จากนนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิรก์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์...
ที่พกั
TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
แองเกิ้ลเบิรก์ (OPTION)-ลูเซิรน์ -มิลาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
*.*.. หมายเหตุ : ท่านที่ตอ้ งการนัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริ่มตัง้ แต่ 92 CHF *.*.
ราคาเงินบาทประมาณ 3,120.- บาท
ยอดเขาทิตลิต ยอดเขาที่มคี วามสูง จากระดับนา้ ทะเลถึง 3,020 เมตร หรือ ประมาณ 10,000 ฟี ต ให้ทา่ นได้เล่นหิมะ บนยอดเขา ไกลสุดหู
สุดตา (ค่าขึ้นยอดเขาไม่รวมในรายการทัวร์)

รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-13FEB-18MAY19
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUZERN) (52 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อิสระถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย ์
สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ และถ่ายรูปกับสะพานไม ้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน์

อิสระให้ทา่ นได้ซ้อื สินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬกิ าแบรนด์เนมชือ่ ดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโร
แมนติก...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) ...นาท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบ
กอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการ
ตกแต่งประดับประดาทีเ่ น้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัว
อาคาร มีจานวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรงกากบาทหลัง
หนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อ
เป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์เอมมานู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีใน
การรวมชาติ
นาท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช้อปปิ้ งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีช่อื เรียกเล่นๆ
ว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล ้ว ยังมีรา้ นกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์
วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนัน้ หากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกาแฟ
ก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ งต่อได้
ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ข้นึ ชื่อที่สดุ ของเมืองนี้ ตัง้ อยูร่ ะหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ ง
...อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ...
ที่พกั
Bedbank NH Milan–Roulette -Outskirts หรือเทียบเท่า
วันที่หก
มิลาน-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ... รถจะมารับเพือ่ ไปส่งที่สนามบินเมืองมิลาน เท่านัน้
*.*.*. หากท่านใดสนใจรายการทัวร์หรือไปสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่น สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อสอบถามราคาเพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด ทางลูกค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ ประเทศไทย
21.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 / EK372
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วันที่เจ็ด
18.40 น.

หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่สนามบินดูไบ 0635-0930 *.*.*.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
@@@ *** @@@ *** @@@
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

วันที่เดินทาง
13-19 ก.พ.
13-19 มี.ค. / 20-26 มี.ค.
27 มี.ค. – 2 เม.ย.
3-9 เม.ย. / 30 เม.ย.- 6 พ.ค.
7-13 พ.ค./17-23 พ.ค./18-24 พ.ค.
10-16 เม.ย. / 11-17 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

39,999.-

8,500.-

41,999.-

8,500.-

49,999.-

8,500.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การ
ประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3
ท่าน ซึ่งถ้าเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมติ า่
** กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึ่งขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข ้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มอี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เท่านัน้
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษค่าบริการ
พิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้
กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน้ )
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ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่ และการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมตั ิวซี ่าได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศกึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซา่ ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้อง
ขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ น
หนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

**กรุณาอ่ านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ เพราะรายการทัวร์ ที่ท่านได้ รับถือเป็ นสั ญญาการ
เดินทางระหว่ างบริษัทและลูกค้ า**
เงื่อนไขการจอง
กรุ ณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่ นการอนุมตั ิวีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
***ร้ านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การท่านละ 3,000
บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การทัวร์เต็มจานวนตาม
ราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริ ษทั ระบุขอ้ ความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของสายการ
บินและบริ ษทั ต่างประเทศ))
- กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้วทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก
ทางบริ ษทั ฯอีกครั้งนึง)
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- กรณี ผเู ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตาม
เงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของ
สายการบินและบริ ษทั ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจา
ตัว๋ หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่ากรณี ที่ท่านยืน่ วีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่ น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้ าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสื อ
เดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางหากท่ านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่ องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่ว งหน้ า
- กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่ านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อแล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะ
อากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม่ กี ารจองทัวร์ และได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรื อ
ชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษทั จะขอถือว่าท่ านรับทราบและยอมรั บในเงือนไขต่างๆของบริษทั ที่ได้ ระบุไว้
ทั้งหมด

-

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่ น ต้ องเป็ นผู้ที่มี

ร่ างกายแข็งแรง และช่ วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)
ไม่ ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุ ขภาพและร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่ านั้น
 กรณี ทรัพย์สินส่ วนตัวของลูกค้าสู ญหายหรื อลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวี
ซ่ า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
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 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ น สถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
 เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจ
ของคนส่ วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ นื่ ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง

ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสั มมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสั มมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สูงสุ ดในการเดินทาง
ทั้งนีท้ างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึง ภัย ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมื อง, การผัน ผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน ตราระหว่ างประเทศ, การนัด หยุด งาน, ความล่ าช้ าของเที่ย วบิน , สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกีย่ วข้ องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มอี านาจทาการแทน
ประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึง ในระหว่ างการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วทั้งใน หรื อ ต่ างประเทศ แต่ ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน อุบัติเหตุ ตาม
เงื่ อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดิน ทางถู กปฎิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ
ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้ านการความคุมโรคติดต่ อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่ คืน
ค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง
แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ าน
ผู้มเี กียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

