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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ   

22:00 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่จาก

บริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน  

01:35 น.  เดนิทางสู่ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เที่ยวบนิที่ EK385/EK205 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ :  0445-0945 *.*.*. 

14:20 น. (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของอติาล ีเมอืงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง

หลวงแห่งแฟช ัน่ 

จากนัน้น าท่าน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเ้วลา

ในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดา

ที่เนน้ความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรง

กากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” 

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัริยว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิ ์

ของอติาลใีนการรวมชาต ิ

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิง

อาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มชีื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นหอ้งนัง่เล่น

ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ 

ยงัมรีา้นกาแฟที่เรยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั 

ดงันัน้หากท่านไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควรที่จะตอ้งไปเดนิเล่นชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรือ

หากท่านยงัติดใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงตอ่ไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึ่งถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่

ขึ้นชื่อที่สุดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง ...อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  MILAN หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง      มิลาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทซ (TAESCH) (207 กม.) เลาะเลยีบ

ตามหุบเขา ชมทวิทศันส์วยอนังดงามตลอดเสน้ทาง 

….น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงแทซ เพือ่เดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท…. 



 

 

เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท(ZERMATT) เมอืงตากอากาศที่งดงามดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 1,620 

เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไวใ้หม้แีต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถที่ใชแ้กส๊ และน า้มนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ที่

มไีวบ้ริการนกัท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทบัใจกบัประสบการณก์ารเดนิทางครัง้น้ี ท่านจะไดช้มความสวยงามของ ยอด

เขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึ่งยอดเขานี้เป็นโลโกข้องพาราเมาทพ์คิเจอรแ์ละอกียอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรทั อสิระให ้

ท่านเพลดิเพลนิเดนิชมตวัเมอืงและเลอืกซื้อสนิคา้หลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั...น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงแทช 

(TAESCH) โดยรถไฟ  

ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็นเมอืงพกัตากอากาศที่ไดร้บั

สมญานามว่าเป็น ไข่มกุริเวยีร่าแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์และที่น่ียงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษา

วชิาการโรงแรมที่เลือ่งชื่อจนไดร้บัความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป …..น าท่าน แวะถ่ายภาพ

ความงามของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งต ัง้อยู่บนจุดยุทธศาสตรท์ี่ดี

ที่สุดและท าเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ 

มองเทรอ อกีท ัง้ยงัเคยเป็นสถานที่คุมขงันกัโทษการเมอืงที่มชีื่อเสยีงในอดตีอกีดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  MONTREUX หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง      มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซีย3000 - เบิรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมอืงที่เป็นที่ต ัง้ของ

สถานีกระเชา้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125  คน..ชม กลาเซยี 3000 เป็นยอดเขาสูง 

3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีทีเ่รียกว่า กลาเซยี เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ไดร้บัการ

ขนานนามใหม่ว่า กลาเซยีร ์3,000  … ไม่รวมค่าขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : อากาศดี

ทอ้งฟ้าแจ่มใสถา้ตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขากรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ *.*.  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (BERNE) (108 กม.) เมอืงที่มนี า้พมุากที่สุดเมอืงหนึ่งของยุโรป และ

เป็นเมอืงโลกทางดา้นวฒันธรรมที่องคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

น าท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปจัจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้น

เสื้อผา้บูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะกบัการเดนิเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี 

ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้น

ภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีที่ม ี

“โชว”์ ใหดู้ทุกๆช ัว่โมงที่นาฬกิาตีบอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์  

เบเร็นกราเบน็หรือหลุมหม ีสตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

 

ที่พกั  BERN หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง      เบิรน์ - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิรน์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิลเบริก์ (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหตุ : อากาศดทีอ้งฟ้าแจ่มใสท่านที่

ตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ ราคาตัว๋ไม่รวมในรายการทวัร ์ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมอืงตากอากาศที่โด่งดงัของสวสิและยงัมี

ความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงน้ีต ัง้อยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวยีวาลดส์แตรท์

เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสี่พนัธร์ฐั  

 น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียส์งิโตแกะสลกัริมหนา้ผาสญัลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซื่อสตัย ์และเสยีสละที่ถกูสรา้งขึ้น

เพือ่เป็นเกียรติแด่ทหารสวสิที่เสยีชีวติ จากการปกป้องพระราชวงัตยุเลอลสีในฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล

(KAPELBRUCK) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมอืงที่มอีายุกว่า 600 ปี ทอดตวัขา้มแม่น า้รอยส ์ ตลอดสะพานประดบัดว้ย

ภาพเขยีนที่บอกเล่าถงึประวตัิศาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีสะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สยีหายอย่างมากใน ค.ศ. 

1993 แต่ไดร้บัการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดเีหมอืนเดมิเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที่มรีา้นตวัแทนจ าหน่าย

นาฬกิาชื่อดงั เช่น บุคเคอเรอร,์ กือเบอลนิ, เอ็มบาสซี ่รา้นขายของที่ระลกึรา้นช็อคโกแลต็และชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้ดทีี่มี

ชื่อเสยีงตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  MILANO AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง     ลูเซิรน์ - SERRAVALLE OUTLET - มิลาน - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN) ระหว่างทางใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง SERRAVALLE OUTLET ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

แบรนดเ์นมราคาถูก หนึ่งใน OUTLET ที่ดทีี่สุดในประเทศอติาลแีละของยุโรป… 

18:00 น.         น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

22:20 น.         ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK92/EK372 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง      ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ : 0625-0940  *.*.*. 

19:15 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ….. 

*.*.*.*.* 

      
 



 

อตัราค่าใชจ่้าย : 
วนัที่เดินทาง ราคา  พกัเดี่ยวเพิ่ม 

27 ก.ย.-3 ต.ค.  

4-10 ต.ค. 

1-7 พ.ย. 

62,999.- 7,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษีน า้มนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (น า้หนกักระเป๋า 30 กก.) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

7. มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกัภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% *เฉพาะค่าบริการเท่านัน้* ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 70.- ยูโร 



 

 

8. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (ท่านใดยงัไม่มวีซ่ีาเชงเกน้ ทางบริษทัสามารถบริการจดัท าให ้และ/หรือท่านจะท าเองเพือ่ความ 

ประหยดัขึ้นอยู่กบัความสะดวกของท่าน ทางบริษทัก็จะจดัส่งเอกสารให ้(ต ัว๋เครื่องบนิ,โรงแรม,โปรแกรมทวัรป์ระกนั

อุบตัิเหตุ)  ค่าวซ่ีา 5,000.- บาท  

9. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควดิ 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 20 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางได ้เก็บค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนทุกกรณี (หมายเหตุ – ผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหตุ,

เจ็บป่วย,เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามที่ทางบริษทัระบุขอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและ

ตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

ค่าใชจ้่าย 30,000.- บาท  

- กรณีผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการ

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรือค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีที่ท่านยื่นวซี่าแลว้  

หมายเหตุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการที่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทาง

เป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ที่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่นัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการ

บนิ ตอนเวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดคืีนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เนื่องจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 



 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ี 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุดวสิยัต่าง 

ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นที่รกัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่ม

ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัร์นัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้

ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกียรติซึ่งร่วมเดนิทาง 

ทางบริษ ัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้ีอ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทาง

ถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ

เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ ซึ่งร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 

 


