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 1  กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 17.30  น  .  คณะ  พรอ้ม  กนั  ณ  อาคาร  ผู ้ โดยสาร  ขา  ออก  ระหวา่ง  ประเทศ  ช ั�น4 

 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ  เอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์ (EK) 
 พบ  เจา้  หนา้ที�  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  คอย  ใหก้าร  ตอ้นรับ  และ  อํานวย  ความ 
 สะดวก 

 20.20  น  .  ออก  เดนิ  ทาง  สู ่ สนาม  บนิ  เมอืง  ปารสี  ประเทศ  ฝร ั�งเศส  โดย  สาย  การ  บนิ  เอ  ม ิ เรตส ์

 แอร ์ ไลน ์  (  EK)  เที�ยว  บนิ  ที�  EK373  (20.  20  –  00.  35  +1)  /  EK071  (03  .  20  –  08  .  0  0  ) 
 ใช ้ ระยะ  เวลา  ใน  การ  เดนิ  ทาง  ประมาณ  16  .  45  ชั�วโมง  (  รวม  เวลา  แวะ  เปลี�ยน  เครื�อง  ที�  สนาม  บนิ  เมอื 

 งดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 2  ปารสี  -  มงตม์าตร-์จตัรุสัทรอคาเดโด-ประตชูยั-ถา่ย 
รปูคูก่บัสญัลกัษณพ์พิธิภณัฑล์ฟูท ์

 08.00  น  .  เดนิ  ทาง  ถงึ  สนาม  บนิ  เมอืง  ปารสี  ประเทศ  ฝร ั�งเศส  (  เวลา  ทอ้ง  ถิ�น 
 ชา้  กวา่  ประเทศไทย  6  ชั�วโมง  )  หลงั  ผา่น  พธิ ี ตรวจ  คน  เขา้  เมอืง  แลว้ 
 จาก  นั�น  นํา  ทา่น  เที�ยว  ชม  กรงุ  ปารสี  (Paris)  นาํ  ทา่น  ขึ �น  รถ  ไฟ  ฟ้า  มงต ์ มาตร ์

 (  Furnicular)  รถไฟ  อตัโนมตั ิ ที�  เชื�อม  ระหวา่ง  ฐาน  กบั  ยอด  มหา  วิหาร  ศกัดิ�สทิธิ�  (  Basilica  of 
 the  Sacred  Heart  )  เป็น  ระบบ  ขนสง่  ทาง  ลาด  ที�  ให ้ บรกิาร  ใน  ยา่น  Montmartre  ของ  กรุง 

 ปารสี  ประเทศ  ฝรั�งเศส  ใน  เขต  ที�  18  ดาํเนิน  การ  โดย  RATP  ซึ�ง  เป็น  หนว่ย  งาน  ดา้น  การ  ขนสง่  ของ 

 กรุง  ปารสี  ระบบ  เปิด  ในปี  1900  สรา้ง  ขึ �น  ใหม ่ ทั�งหมด  ในปี  พ  .  ศ  .  2478  และ  อีก  ครั�ง  ในปี  พ  .  ศ  . 

 2534 
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 นํา  ทา่น  ถา่ย  ภาพ  ที�  ดา้น  หนา้  ของ  ซา  เคร  -  เกอร ์  บา  ซ ิ ล ิ กา้  (The 
 Basilica  of  the  Sacred  Heart  of  Paris)  หรอื  บา  ซ ิ ล ิ กา้     สถาน  ที�  ที� 
 ถกู  ขนาน  นาม  วา่  เป็น  “  หวัใจ  อนั  ศกัดิ�สทิธิ�  ของ  ปารสี  ”  นํา  ทา่น  สู ่ จตัรุสั 
 ทรอ  คา  เดโร  (Trocadero)  มมุ  สวย  สดุ  ฮติ  ที�  ม ี หอ  ไอ  เฟล  (Eiffel 
 Tower)  เป็น  ฉาก  หลงั  สามารถ  มอง  เห็น  หอ  ไอ  เฟล  ได ้ จาก  หลาย  มมุ 
 ทั �ง  ววิ  ขั �น  บนัได  ทอด  ยาว  ที�  ม ี หอ  ไอ  เฟล  อยู ่ ดา้น  หลงั  แต ่ เดนิ  ลง  บนั  ได 
 สวยๆ  หรอื  จะ  เป็น  มมุ  นํ�าพ ุ กบั  สวน  สวย  สไตล ์ ฝรั�งเศส  ดา้น  หนา้  ม ี หอ 
 ไอ  เฟล  เป็น  ฉาก  หลงั  นํา  ทา่น  เดนิ  ทาง  ผา่น  ชม  ถนน  สาย  โร  แมน  ตกิ 
 ชอง  ป์  เอ  ล ิ เซ ่ (Champs  Elysees  )     ถนน  สาย  ยาว  ที�  มชีื�อ  เสยีง  ที�สดุ 
 ของ  ปารสี  และ  เป็นตน้  แบบ  ถนน  ราชดําเนนิ  พรอ้ม  ชม  ความ  ยิ�ง  ใหญ ่
 ของ  ประต ู ชยั  (ARC  De  Triumph  )     อนุสรณ ์ สถาน  ที�  สําคญั  ของ 
 ปารสี  ได ้ รับ  การ  ยอมรับ  ให ้ เป็น  ประต ู ชยั  ที�  ยิ�ง  ใหญ ่ เป็น  อนัดบั  สอง  ของ 
 โลก  รวม  ทั �ง  ยงั  ม ี ความ  ละเอยีด  ออ่น  ใน  การ  ออกแบบ  สถาปัตยกรรม 
 สไตล ์ ศลิปะ  น ี โอ  คลาส  สกิ  โดย  เฉพาะ  รปู  แกะ  สลกั  ลอย  ที�  นับ  เป็น  ผล 
 งานชั �นยอดจากศลิปินชั �นเยี�ยม 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แวะ  ถ่าย  รูป  ดา้น  หนา้  พพิธิ  ภณัฑ ์ ลูฟว ์ (  Louvre  Museum)  พิพิธภณัฑ ์ ทาง  ศลิปะ  ที�  มีชื�อ 

 เสยีง  เก่า  แก่  ที�สดุ  แหง่  หนึ�ง  ของ  โลก  ตวั  อาคาร  เดมิ  เคย  เป็น  พระราชวงั  หลวง  แต ่ ปัจจบุนั  เป็น  สถาน  ที�  ที� 

 จดั  แสดง  และ  เก็บ  รกัษา  ผล  งาน  ทาง  ศลิปะ  ที�  ทรง  คณุคา่  ระดบั  โลก  เป็น  จํานวน  มาก  กวา่ 
 35,000  ชิ�น  เชน่  ภาพ  วาด  โม  นา  ลซิา  (Mona  lisa),The  Virgin  and 
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 Child  with  St.  Anne,  Madonna  of  the  Rocks  ผล  งาน  อนั  โดง่  ดงั  ของ 
 ลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี
 นํา  ทา่น  ถา่ย  รปู  ดา้น  หนา้  มหา  ว ิ หา  รน  อรท์  เท  อดาม  (Notre  Dame 
 Cathedral)  เป็น  อาสน  วหิาร  ประจํา  อคัร  มขุ  มณฑล  ปารสี  ตั �ง  อยู ่ ทาง 
 ฝั�ง  ตะวนั  ออก  ของ  กรงุ  ปารสี  ประเทศ  ฝรั�งเศส  คํา  วา่  Notre  Dame 
 แปล  วา่  แม ่ พระ  (Our  Lady)  ซึ�ง  เป็น  คํา  ที�  ชาว  คาทอลกิ  ใช ้ เรยีก 
 พระนาง  มา  รยี ์ พรหมจาร ี  เริ�ม  กอ่สรา้ง  ครั�ง  แรก  ในปี  1163  (856  ปี  มา 
 แลว้  )  ปัจจบุนั  อาสน  วหิาร  ก ็ ยงั  ใช ้ เป็น  โบสถ ์ โรมนัคาทอลกิ  และ  เป็น  ที� 
 ตั �ง  คา  เท  ดรา  ขอ  งอารช์  บชิอป  แหง่  ปารสี  การ  กอ่สรา้ง  เป็น  แบ  บก  อทกิ 
 นับ  เป็น  อาสน  วหิาร  แรก  ที�  สรา้ง  ใน  ลกัษณะ  ดงั  กลา่ว  ความ  ยิ�ง  ใหญ ่ ของ 
 อาสนวหิารแหง่นสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความยิ�งใหญข่องฝรั�งเศสในยคุ 
 นั�น  ได ้ เป็น  อยา่ง  ด ี  ทั �ง  ใน  เรื�อง  ศนูยก์ลาง  ทาง  เศรษฐกจิ  และ  วฒันธรรม 
 ซึ�ง  ที�  ตั �ง  ของ  น็อ  ทร ์ -  ดาม  ใน  ทกุ  วนั  นี�  เคย  เป็น  เมอืง  เกา่  ของ  อาณาจักร 
 โรมนัโบราณมากอ่น (ลเูทเชยี) 

 เย็น  รบั  ประทาน  อาหาร  เย็น  ณ  ภตัตาคาร  ภตัตาคาร  Le  Train  Bleu 
 รา้น  อาหาร  Paris     ถา้  ใคร  อยาก  สมัผัส  บรรยากาศ  ราวกบั  นั�ง  กนิ  อาหาร 
 ใน  พระราชวงั  รับรอง  จะ  ปลื�ม  กบั  ที�  นี�  แน่ๆ  เพราะ  Le  Train  Bleu  ดไีซน ์
 ได ้ เรยีบ  หร ู  โดด  เดน่  ไป  ดว้ย  ส ี ทอง  เหลอืง  อรา่ม  ม ี เฟอรน์เิจอร ์ และ 
 ของ  ประดบั  ตกแตง่  ที�  ด ู แพง  สดุๆ  อยา่ง  โคม  ไฟ  แช  นเด  อร ์ เลยี  ร ์  Le 
 Train  Bleu  ม ี เมนู  ให ้ เลอืก  หลาก  หลาย  แต ่ ที�  หา้ม  พลาด  เลย  คอื  เมนู 
 Foie gras (ฟัวกราส)์ ของขึ�นชื�อที�ฝรั�งเศส 
 หรอื ภตัรคาร Le Procope 
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 พกั  ที�  Hotel  Pullman  Paris  Montparnasse  หรอื  เทยีบ  เทา่  ระดบั 

 4 ดาว  (2คนื) 

 3  พระราชวงัแวรซ์าย-ดวิตี�ฟร-ีLa Samaritaine-แกล 
เลอรี� ลาฟาแยตต-์ลอ่งเรอืบาโตมซู 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นํา  ทา่น  เขา้  ชม  พระ  รา  ชวงัแวร ์ ซาย  (Palace  of  Versailles  )     สถาน  ที� 
 ที�  นัก  ทอ่ง  เที�ยว  ไป  เยอืน  มาก  ที�สดุ  แหง่  หนึ�ง  ใน  ฝรั�งเศส  และ  มชีื�อ  เสยีง 
 โดง่  ดงั  ทั �ง  แง ่ มมุ  ของ  ประวตัศิาสตร ์ และ  วฒันธรรม  พระราชวงั  แหง่  นี� 
 อาจ  นับ  วา่  เป็น  พระราชวงั  ที�  หรหูรา  อลงัการ  ที�สดุ  ใน  โลก  ได ้ รับ  การ 
 ยกยอ่ง  ให ้ เป็น  แหลง่  มรดก  โลก  จาก  UNESCO  ภายใน  ม ี สิ�ง  กอ่สรา้ง 
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 ชื�อ  กอ้ง  โลก  อยา่ง  เชน่  หอ้ง  กระจก  (Hall  of  Mirrors)  และ  โรง  อปุ  รา 
 หลวง (Royal Opera) ที�แสนวจิติรงดงาม 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นํา  ทา่น  ชอ้ป  ปิ�ง  ณ  หา้ง  ปลอด  ภาษ ี  Duty  Free  เป็น  หา้ง  ชื�อ  ดงั 
 ใจกลาง  กรงุ  ปารสี  ซึ�ง  คณุ  จะ  ได ้ พบ  กบั  สนิคา้  แบรนด ์ ชั �น  นํา  ตา่งๆ  จาก 
 ทั�ว  โลก  ใน  ราคา  ที�  ไม ่ แพง  ชอ้ป  ปิ�ง  ตอ่  ที�  หา้ง  สรรพ  สนิคา้  (La 
 Samaritaine)  เป็น  หา้ง  หร ู ที�  มชีื�อ  เสยีง  มาก  ที�สดุ  แหง่  หนึ�ง  ของ  ปารสี 
 ที�  นี�  ม ี เสน่ห ์ ของ  อาคาร  แบบ  ดั �งเดมิ  นั�น  คอื  การ  ตกแตง่  แบบ  Art 
 Nouveau  และ  Art  Déco  ซึ�ง  ถอืวา่  เป็น  เอกลกัษณ ์ อนั  โดด  เดน่  ของ 
 หา้ง  สรรพ  สนิคา้  แหง่  นี�  จน  ได ้ ถกู  ขึ�น  ทะเบยีน  เป็น  อนุสรณ ์ สถาน  ทาง 
 ประวตัศิาสตร ์ ในปี  1990  โดย  กระทรวง  วฒันธรรม  ฝรั�งเศส        เป็น  หา้ง 
 สรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี�เนน้ยํ�าถงึเสน่หข์องชมุชน 
 ชาว  ปารสี  ไม ่ วา่  จะ  เป็น  แฟชั�น  อาหาร  และ  งาน  ศลิปะ  รวม  แลว้ก  วา่ 
 600  แบรนด ์  ให ้ ทา่น  ได ้ เลอืก  ชอ็ป  ปิ�ง  แบบ  จใุจ  และ  ม ี การ  จัด 
 นทิรรศการที�จะสลบัหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี 
 สนุก  สดุ  มนัส ์ กบั  การ  ชอ้ป  ปิ�ง  หา้ง  แกล  เลอ  รี�  ลา  ฟาแยตต ์ (Galleries 
 Lafayette  )     หา้ง  หร ู ที�  มชีื�อ  เสยีง  มาก  ที�สดุ  แหง่  หนึ�ง  ของ  ปารสี  ภายใน 
 อาคาร  ที�  ม ี สถาปัตยกรรม  ที�  สวยงาม  ชอ้ป  ปิ�ง  แบ  รนดเ์นม  หา้ง  นี�  ม ี
 เอกลกัษณ ์ ที�  ม ี ความ  โดด  เดน่  อยา่ง  มาก  โดย  เฉพาะ  หลงัคา  โดม 
 ภายใน  ตวั  โถง  อาคาร  ม ี การ  ตกแตง่  ประดบั  ประดา  อยา่ง  สวยงาม 
 ลกัษณะ  โดม  เป็น  โครง  เหล็ก  ประดบั  กระจก  ส ี  ม ี ลวดลาย  สไตล ์ อารต์ 
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 นูโว  (  ผู ้ ออกแบบ  Art  Nouveau)  ซึ�ง  เป็น  แนว  ศลิปะ  ที�  นยิม  กนั  มาก  ใน 
 ฝรั�งเศส  ชว่ง  ปลาย  ครสิต ์ ศตวรรษ  ที�  18  การ  ตกแตง่  ของ  อาคาร  โดย 
 รอบ  ใช ้ ลวดลาย  ปนู  ปั�น  และ  ราว  ระเบยีง  โคง้  อนั  เป็น  ทศันยีภาพ  ที� 
 งดงาม  ตอ่  เมอืง  ทอ่ง  เที�ยว  อยา่ง  ปารสี  เป็น  หา้ง  สรรพ  สนิคา้  นี�  ม ี ลกูคา้  ที� 
 เป็น  นัก  ทอ่ง  เที�ยว  ชาว  ตา่ง  ชาต ิ มา  รวม  กนั  อยู ่ เยอะ  มาก  ม ี สนิคา้  ตา่งๆ  ที� 
 ทนั  สมยั  ให ้ เลอืก  ซื�อ  ได ้ อยา่ง  จใุจ  ไม ่ ตก  เท  รนด ์ เรยีก  ได ้ วา่  อะไร  ใหม่ๆ  
 มา  Galleries  Lafayette  นั�น  จะ  ม ี ขาย  กอ่น  กอ่น  หา้ง  อื�น  เสมอ  ไม ่ วา่  จะ 
 เป็น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ นํ�าหอม มคีรบทกุยี�หอ้ 
 นํา  ทา่น  ลอ่ง  เรอื  บา  โต  มซู  (Bateaux  Mouches)  แม ่ นํ�า  แซ  นน ์  ผา่น 
 ชม  หลาย  สถาน  ที�  สวยงาม  หอ  ไอ  เฟล  พพิธิ  ภณัฑ ์ ลฟูว ์  และ  โบสถ ์
 นอ  ธ  เท  อดาม  สะ  พา  นอ  เล็ก  ซาน  เด  อร ์ ที�  3  เรอื  สอง  ชั �น  โดย  ชั �น  ลา่ง 
 จะ  ม ี กระจก  โดย  รอบ  สําหรับ  ชั �น  บน  จะ  เป็น  โซน  เปิด  หลงัคา  ระยะ  เวลา 

 ในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชั�วโมง 
 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกั  ที�  Hotel  Pullman  Paris  Montparnasse  หรอื  เทยีบ  เทา่  ระดบั 
 4 ดาว  (2คนื) 

 4  นั�งรถไฟ  TGV  สู่กรุงเจนีวา  -  เมอืงนองดาซ ์
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นํา  ทา่น  เดนิ  ทาง  สู ่  Paris  Gare  De  Lyon  เพื�อ  น ั�ง  รถไฟ  TGV  สู ่ เจ 
 นวีา  (  ใช ้ เวลา  เดนิ  ทาง  3  ชั�วโมง  13  นาท ี )  ประ  เทศ  ส  วติ  เซอร ์ แลนด ์
 เมอืง  ที�  ม ี มนต ์ เสน่ห ์ อนั  เหลอื  ลน้  ตดิ  อนัดบั  1  ใน  10  ของ  โลก  ที�  นัก 
 ทอ่ง  เที�ยว  อยาก  มา  เยอืน  มาก  ที�สดุ  ปัจจบุนั  เมอืง  เจ  น ี วา  เป็น  หนึ�ง  ใน 
 ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 
 เดนิทางถงึ  เจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํ  ทา่น  เดนิ  ทาง  สู ่  เมอืง  นอ  งดาซ ์  (  Nendaz)  เมือง  เลก็  แสน  สวย  ซึ�ง  ตั�ง  อยู ่ เหนือ  หบุเขา  Rhone 
 Valley  ใกล ้ Sitten  (Sion)  เมือง  หลวง  ของ  Valais  ใน  ฤด ู หนาว  ผู ้ ชื�น  ชอบ  กีฬา  ฤด ู หนาว  จะ 

 ไป  เลน่  สกี  และ  พกั  ผอ่น  ที�  นี�  เนื�องจาก  เป็นใจ  กลาง  ของ  ภมิูภาค  สกี  'Four  Valleys'  ที�  ใน  ชว่ง  ฤด ู

 รอ้นที�นี�เป็นรสีอรท์ตากอากาศยอดนิยมของนกัปั� นจกัรยานและนกัปีนเขา 

 เย็น  รบั  ประทาน  อาหาร  เย็น  ณ  หอ้ง  อาหาร  ของ  ที�พกั  เมน ู พเิศษ  !!! 
 ฟองดวูช์สี 

 พกัที�  Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa  หรอืเทยีบเทา่ระดบั  4 ดาว 

 (  โรงแรมทา่มกลางภูเขา  ววิสวยรายลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์  ) 

 5  เขามงฟอรต์-ชมิไวน ์Les Celliers De Sion-แทสซ ์ - 
เซอรแ์มท 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นาํ  ทา่น  ขึ �น  กระเชา้  สู ่  เขา  มงฟ  อรต์  (  MT.Mont  Fort)  ที�  ตั�ง  อยู ่ เทือก  เขา  แอ  ลป์  ใน  ส  วิต  เซอร ์

 แลนด ์  ที�  มี  ความ  สงู  3,330  เมตร  ที�  ลอ้ม  รอบ  ดว้ย  ธาร  นํ�า  แข็ง  ซึ�ง  ใหญ่  ที�สดุ  คือ  Glacier  de 
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 Tortin  ทาง  ฝั� ง  ตะวนั  ตก  เฉียง  เหนือ  ให ้ อิสระ  ทา่น  ชม  ความ  งาม  บน  เขา  ที�  มี  หิมะ  ขาว  และ  เก็บ  ภาพ  ของ 

 เทือกเขาแหง่นี � 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นํา  ทา่น  สู ่ เมอืง  ซยิง  (Sion)  เมอืง  ที�  ม ี ประวตัศิาสตร ์ อนั  ยาวนาน 
 บรรยากาศ  ของ  เมอืง  จะ  อยู ่ ทา่มกลาง  ไร ่ องุน่  และ  ขนุเขา  อกี  ทั �ง  ยงั  ได ้
 รับการขนานนามวา่เป็นเมอืงเกา่บรรยากาศแบบฝรั�งเศส 
 จาก  นั�น  นํา  ทา่น  ชมิ  ไวน ์ เลศิ  รส  ณ  Les  Celliers  De  Sion  ผู ้ ผลติ 
 ไวน ์ ที�  เกา่  แก ่ ที�สดุ  แหง่  หนึ�ง  ใน  ซยีง  LES  CELLIERS  DE  SION  ให ้
 ทา่น  ได ้ ชมิ  ไวน ์ เลศิ  รส  (Wine  Testing)  จาก  ผู ้ ผลติ  ไวน ์ ที�  มชีื�อ  เสยีง 
 อนั  ดบั  ตน้ๆ  ของ  รัฐ  วาเล  ให ้ ทา่น  ได ้ เรยีน  รู ้ เกี�ยว  กบั  ประวตั ิ ความ  เป็น  มา 
 กระบวนการ  ผลติ  ไวน ์ ชั �น  ด ี ระ  ดบั  พร ี เมี�  ยม  ของ  ที�  นี�  ซึ�ง  ม ี ความ  ใสใ่จ 
 ตั �งแต ่ การ  ปลกู  องุน่  พันธุ ์ ด ี  กรรมวธิ ี ที�  พถิพีถินั  และ  การ  เกบ็  รักษา  ดว้ย 
 อณุหภมู ิ ที�  เหมาะ  สม  อกี  ทั �ง  ยงั  ได ้ รับ  รางวลั  กา  รัน  ต ี  GREAT  WINE 

 CAPITALS  (PUBLIC  CHOICE)  2016  AND  SWISS 
 OENOTOURISM AWARD 2018 อกีดว้ย 
 นํา  ทา่น  เดนิ  ทาง  สู ่ เมอืง  แทสซ ์ (Tasch)  เพื�อ  ตอ่  รถไฟ  เขา้  สู ่ เมอืง  เซ 
 อรแ์มท  (Zermatt)  หมูบ่า้น  ใน  สก ี รสีอรท์  ยอด  นยิม  ของ  ชาว  สวสิ  ที� 
 ตอ้ง  เดนิ  ทาง  โดยสาร  รถไฟ  เทา่นั�น  ซึ�ง  ปลอด  มลภาวะ  ทั �ง  ปวง  เพราะ 
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 ไมม่ ี รถยนต ์ ที�  ใช ้ นํ�ามนั  เป็น  เชื�อ  เพลงิ  ทั �ง  เมอืง  ใช ้ รถ  แบต  เตอร ์ รี� 
 จักรยาน 

 เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที�  Hotel La Couronne, Zermatt  หรอืเทยีบเทา่ 
 (  โรงแรมในหมูบ่า้นเลก็ทา่มกลางภูเขา) 



 KEU040919-EK WINSOME ROUTE 
 FRANCE-SWITZERLAND-GERMANY 9D6N 

 6  เซอรแ์มท-สถานรีถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-อเิซล ์
ทวาล-ลเูซริน์ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นํา  ทา่น  สู ่ สถาน ี รถ  ไฟ  กอร ์ นา  แกรท  (Gornergrat  Bahn)  ให ้ ทา่น 
 ไดต้ื�นตาตื�นใจกบัการนั�งรถไฟฟันเฟืองสู ่ กอรน์าแกรท 
 (Gornergrat)  ซึ�ง  ม ี ความ  สงู  กวา่  3,000  เมตร  เหนอื  ระดบั  นํ�า  ทะเล  ตื�น 
 ตาตื�นใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ�งทา่นสามารถเห็นอยูแ่คเ่อื�อม 
 ชื�นชม  กบั  ทวิทศัน ์ เหนอื  มา่น  เมฆ  เพลดิเพลนิ  กบั  ทวิทศัน ์ อนั  งดงาม 
 ของหมิะซึ�งปกคลมุยอดเขาตดักบัสฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จาก  นั�น  ตาม  รอย  ซ ี รี�  ย ์ ดงั  Crash  Landing  On  You  ที�  สะ  พา  นอ ิ เซล ์
 ทวา  ลด ์ (Iseltwald  Bridge)  ซึ�ง  ตั �ง  อยู ่ ทาง  ฝั�งใต ้ ของ  ทะเล  สาบ 
 เบรยีน  ซ ์ (Lake  Brienz  )     ววิ  สวย  ธรรมชาต ิ แบบ  สดุ  เรยีก  วา่  หนั  หนา้ 
 ทะเลสาบ  หนั  หลงั  คอื  เทอืก  เขา  ให ้ ทา่น  เกบ็  ภาพ  อยา่ง  จใุจ  แลว้  นํา 
 ทา่น  เดนิ  ตอ่  ไป  ยงั  เมอืง  ล ู เซริน์  เมอืง  พัก  ตาก  อากาศ  ที�  ม ี นัก  ทอ่ง  เที�ยว 
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 มาก  ที�  สดุ  ใน  สวสิ  แต ่ ยงั  รักษา  สภาพ  แวดลอ้ม  ไว ้ ได ้ เป็น  อยา่ง  ด ี  เมอืง 
 ที�  ได ้ ชื�อ  วา่  นัก  ทอ่ง  เที�ยว  บนัทกึ  ภาพ  ไว ้ มาก  ที�สดุ  ม ี ทะเลสาบ  ภเูขา  ที� 
 สวยงาม  ทา่มกลาง  หบุเขา  มอง  ไป  ทาง  ไหน  ก ็ จะ  เห็น  ภเูขา  โอบ  ลอ้ม 
 ทศันยีภาพ  บรเิวณ  รอบๆ  ล ู เซริน์  เป็น  อาคาร  บา้น  เรอืน  แบบ  สมยั  ใหม ่
 ม ี ถนน  เลยีบ  ไป  ตาม  เนนิ  เขา  ตลอด  ระยะ  ทาง  รมิ  ทะเลสาบ  จัด  เป็น  สวน 
 สาธารณะ  มดี  อก  ไม ้ นานาพรรณ  ออกดอก  บาน  สะพรั�ง  เชน่  กหุลาบ 
 และทวิลปิ 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที�  Hotel Astoria, Luzern  หรือเทยีบเทา่ระดบั  4  ดาว 

 (  โรงแรมใจกลางเมอืงตดิยา่นชอ้ปปิ�ง และสามารถเดนิชม  เมอืงไดส้ะดวก 
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 7  ลูเซริน์  -อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเปล-ลอ่งเรอืทะเลสาบ-ททิเิซ ่
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นํา  ทา่น  ชม  ความ  สวยงาม  ของ  เมอืง  ล ู เซริน์  (Luzern)  แวะ  ถา่ย  รปู  คู ่
 กบั  อนสุาวรยี ์ สงิโต  (Lion  Monument)  ซึ�ง  แกะ  สลกั  อยู ่ บน  หนา้ผา 
 ของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ 
 ซึ�ง  ทํางาน  เป็น  ทหาร  รักษา  พระองค ์ พระ  เจา้  หลยุส ์ ที�  16  แหง่  ฝรั�งเศส 
 จาก  นั�น  ชม  สะพาน  ไม ้ ชา  เปล  (Chapel  bridge  )     ซึ�ง  ขา้ม  แม ่ นํ�า  รอย  ซ ์
 (Reuss  River)  เป็น  สะพาน  ไม ้ ที�  เกา่  ที�สดุ  ใน  โลก  มอีาย ุ หลาย  รอ้ย  ปี 
 เป็น  สญัลกัษณ ์  และ  ประวตั ิ ศาสตร ์ ของ  สวสิ  สะพาน  ไม ้ ชา  เปล  เป็น 
 สะพาน  ที�  แข็ง  แรง  มาก  มงุ  หลงัคา  แบบ  โบราณ  เชื�อม  ตอ่  ไป  ยงั  ป้อม 
 แปด  เหลี�ยม  กลาง  นํ�า  ที�  จั�ว  แตล่ะ  ชอ่ง  ของ  สะพาน  จะ  ม ี ภาพ  เขยีน  เป็น 
 เรื�อง  ราว  ประวตั ิ ความ  เป็น  มา  ของ  ประ  เทศ  ส  วติ  เซอร ์ แลนด ์  เป็น  ภาพ 
 เขยีนเกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปีแลว้ 
 นํา  ทา่น  ลอ่ง  เรอื  ทะเล  สาบ  ล ู เซริน์  (Cruise  lucerne  lake)  เป็นการ 
 ลอ่ง  เรอื  ชม  ทะเลสาบ  ที�  ตั �ง  อยู ่ ทา่มกลาง  หบุเขา  โอบ  ลอ้ม  ไป  ดว้ย  ออ้ม 
 กอดแหง่เทอืกเขาธรรมชาตแิละอาคารบา้นเรอืนรปูทรงน่ารักสะดดุ 
 ตา  แตง่  แตม้  ให ้ เกดิ  ทศันยีภาพ  อนั  สวยงาม  และ  ให ้ กลิ�น  อาย  แหง่ 
 ความเป็นเมอืงแหง่ขนุเขาไดเ้ป็นอยา่งด ี

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํ  ทา่น  สู ่ เมอืง  ททิ ิ เซ่  (  Titisee)  มือ  ง  ที�  เตม็  ไป  ดว้ย  ตน้  กาํเนิด  และ  ธรรมชาต ิ ที�  เป็น  เอกลกัษณ ์  ตั�ง  อยู ่

 ทาง  ตอน  ใต ้ ของ  ประเทศ  เยอรมนี  สมัผสั  ความ  งดงาม  และ  ประวตัศิาสตร ์ ที�  นา่  สนใจ  ที�  หาไม ่ ได ้ นอกจาก 

 เมือง  นี �  ป่า  ดาํ  เป็น  เขต  ป่า  สน  ที�  มี  ขนาด  ใหญ่  อยู ่ ใน  พื �นที�  รอย  ตอ่  ระหวา่ง  เยอรมนั  และ  ฝรั�งเศส  ดว้ย  ความ 
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 หนา  แนน่  ของ  ป่า  สน  เมื�อ  มอง  จาก  มมุ  สงู  จะ  ด ู เป็น  ป่า  ส ี ดาํ  ขนาด  ใหญ่  ผา่น  ชม  ป่า  ดาํ 

 (  BLACK  FOREST  )  เป็น  เขต  ป่า  สน  ที�  มี  ขนาด  ใหญ่  อยู ่ ใน  พื �นที�  รอย  ตอ่  ระหวา่ง  เยอรมนั  และ 

 ฝรั�งเศส  ดว้ย  ความ  หนา  แนน่  ของ  ป่า  สน  เมื�อ  มอง  จาก  มมุ  สงู  จะ  ด ู เป็น  ป่า  ส ี ดาํ  ขนาด  ใหญ่  จาก  นั�น  นาํ  ทกุ 

 ทา่น  ชม  นาฬิกา  กุ๊ก  กู  (  Cuckoo  Clocks)  ที�  มี  ตน้  กาํเนิด  จาก  ป่า  ดาํ  เมือง  ทิทิ  เซ ่ ของ  แท ้ ตอ้ง  ทาํ 

 จาก  ไม ้ สน  แกะ  สลกั  มี  ฟังกช์นั  การ  ทาํงาน  ทั�ง  ตีบ  อก  เวลา  มี  นก  รอ้ง  ตุ๊กตา  เตน้ราํ  และ  คน  เลื�อย  ไม ้ แสดง 

 ถงึวิถีชีวิตชาวทิทิเซ ่

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที�  Hotel Hofgut Sternen, Titisee-Neustadt  หรือ  เทยีบเทา่ 
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 8  ซารฟ์เฮาเซน  –  นํ�าตกไรน ์ –  ซูริค  -  สนามบนิซูริค 
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นาํ  ทา่น  เดนิ  ทาง  สู ่ เมอืง  ซาร ์ ฟ  เฮา  เซน  (  Schaffhausen)  เป็น  เมือง  ทาง  ตอน  เหนือ  ของ  ประ  เทศ 

 ส  วิต  เซอร ์ แลนด ์ เป็น  เมือง  หลวง  ของ  รฐั  ชฟั  เฮา  เซนิ  มี  ประชากร  ราว  34,587  คน  ใน  เดือน  ธนัวาคม  ค  .  ศ  . 

 2008  มี  อาคาร  เก่า  ใน  สมยั  ฟื�นฟ ู ศลิปวิทยา  หลาย  แหง่  ประดบั  ประดา  ภายนอก  ดว้ย  ศลิปะ  เฟรส  โก  และ 

 ประตมิากรรม  มี  นํ�า  ตก  ไรน ์  เป็น  แหลง่  ทอ่ง  เที�ยว  ชม  นํ�า  ตก  ไรน ์  (  Rhinefall)  เป็น  นํ�าตก  ที�  ใหญ่ 

 ที�สดุ  ใน  ยโุรป  ดว้ย  ความ  สงู  ของ  นํ�าตก  23  เมตร  และ  กวา้ง  กวา่  150  เมตร  นํ�า  ตก  ไรน ์ นี �  เป็น  นํ�าตก 

 โบราณ  มีอาย ุ เก่า  แก่  มาก  ประมาณ  14  ,  000  -  17  ,  000  ปี  และ  เป็น  นํ�าตก  ที�  ใหญ่  ที�สดุ  ใน  ยโุรป  และ  เป็น 

 นํ�าตก  ที�  เกิด  จาก  แมน่ํ�า  ไรน ์  อยู ่ ระหวา่ง  เมือง  เลก็  ๆ   ชื�อ  Neuhausen  am  Rheinfall  กบั 

 เมือง  Laufen-Uhwiesen  ใกล้ๆ   เมือง  เมือง  ซาร ์ ฟ  เฮา  เซน  (  Schaffhausen)  ทาง  ตอน 

 เหนือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
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 นํา  ทา่น  เดนิ  ทาง  สู ่  เมอืง  ซูรคิ  (Zurich)  ศนูยก์ลาง  การ  เงนิ  เศรษฐกจิ 
 และการธนาคารของยโุรปซึ�งมอบชวีติชวีาใหแ้กป่ระเทศสวติเซอร ์
 แลนด ์  ชม  ความ  สวยงาม  ของ  โบสถ ์ เซ็น  ต ์ ปี  เตอร ์ (St.Peter 
 Church)  โบสถ ์ แหง่  นี�  ม ี จดุ  เดน่  อยู ่ ที�  นาฬกิา  ซึ�ง  เป็น  นาฬกิา  ที�  ม ี ขนาด 
 ใหญท่ี�สดุกวา่โบสถอ์ื�นๆ ในยโุรป 

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารไทย 
 จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง  บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse  ) 
 ถนนการคา้ทไีดช้ื�อวา่แพงและหรหูราที�สดุในโลก เพราะวา่ทั �งสอง 
 ฝั�งถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตั �งอยูม่ากมาย อาทเิชน่ 
 รา้นเสื�อผา้ เครื�องประดบั กระเป๋า นาฬกิายี�หอ้ดงัอยา่ง Bucherer , 
 Rolex และยี�หอ้อื�นๆอกีมากมาย ถนนเสน้นี�มรีา้นขายนาฬกิาเป็น 
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 จํานวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬกิาชั �นนําของโลก 
 ที�สมกบัคําเลา่ลอืวา่ “จะหานาฬกิาดีๆ  ตอ้งมาที�สวติเซอรแ์ลนด”์ 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิซูรคิ ประเทศ 
 สวติเซอรแ์ลนด ์ เพื�อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 
 เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

 21.55 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงซรูคิ กลบักรงุเทพฯ  โดยสาย  การบนิ  เอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์

 (  EK)  เที�ยวบนิที�  EK  086 (21.55–07.10(  +1  )) /  EK372  (  09.  30  –1  8  .40  )  ใชร้ะยะเวลา 

 ในการเดนิทางประมาณ 1  6  .  45  ชั�วโมง (รวมเวลาแวะเปลี�ยน  เครื�องที�สนามบนิเมอืงดูไบ ประเทศ 

 สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 9  กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 18.40 น.  เดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 กาํหนดการเดนิทาง  ราคา 
 ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดี�ยว 

 09-17 กมุภาพนัธ ์66  129,999  129,999  35,000 
 09-17 เมษายน 66  (วนัสงกรานต)์  139,999  139,999  35,000 

 โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพ 
 อากาศและฤดกูาล 

 โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์
 สาํคญั  มาก  !!  กรณุา  อา่น  เง ื�อนไข  แนบ  ทา้ย  โดย  ละเอยีด  เพื�อ 

 ประโยชน ์ สงูสดุ  แก ่ ตวั  ทา่น  เอง  หาก  ทา่น  ได ้ ชาํระ  เงนิ  แลว้  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  จะ 
 ถอืวา่ทา่นยอมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขได ้

 รายการ  ทวัร ์ สามารถ  สลบั  ปรับ  เปลี�ยน  หรอื  งด  ไป  บาง  รายการ  ได ้ ตาม  ความ 
 เหมาะ  สม  โดย  ไม ่ ตอ้ง  แจง้  ให ้ ทราบ  ลว่ง  หนา้  อนั  เนื�อง  มา  จาก  สภาพ  อากาศ 
 เหตกุารณ ์ ทาง  ธรรมชาต ิ  เหตกุารณ ์ ทางการ  เมอืง  สภาพ  การ  จราจร  สาย  การ  บนิ 
 หรอื  เหตสุดุวสิยั  ตา่งๆ  ทั �งนี�  จะ  คํานงึ  ถงึ  ความ  ปลอดภยั  ความ  เป็น  ไป  ได ้  และ  ผล 
 ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
 ** ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไข 

 กอ่นการเดนิทางแลว้ ** 
 เนื�องจาก  เป็นการ  จอง  ทวัร ์ ลว่ง  หนา้  ณ  วนั  เดนิ  ทาง  จรงิ  อาจ  จะ  ม ี เหตกุารณ ์

 ที�  ทําให ้ ไฟล ์ ทบนิ  ลา่ชา้  หรอื  ม ี การ  เปลี�ยนแปลง  เวลา  บนิ  หาก  ทา่น  ใด  ม ี ไฟล ์ ทบ ิ
 นภา  ย  ใน  ประเทศ  หรอื  ตา่ง  ประเทศ  กอ่น  หรอื  หลงั  จาก  การ  เดนิ  ทาง  โปรด  สํารอง 
 เวลา  ใน  การ  จอง  ตั�ว  เครื�อง  บนิ  ไว ้ อยา่ง  ตํ�า  4-5  ชั�วโมง  ทั �งนี�  เพื�อ  ประโยชน ์ ของ  ตวั 
 ทา่น  เอง  ทาง  บรษัิท  จะ  ไม ่ รับ  ผดิ  ชอบ  คา่  ใช ้ จา่ย  ที�  เกดิ  ขึ�น  ใน  สว่น  ของ  ตั�ว  เครื�อง  บนิ 
 ที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
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 **ราคานี�เป็นราคาทวัรต์ั �งแต ่แต ่10 ทา่นขึ�นไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 
 *  *  เนื�องจาก  กฎ  การ  เขา้  พัก  ของ  โรงแรม  ใน  ยโุรป  บงัคบั  ให ้ เด็ก  อาย ุ มากกวา่  7 
 ขวบ  ขึ�น  ไป  จะ  ตอ้ง  นอน  ม ี เตยีง  เสรมิ  บาง  โรงแรม  เทา่นั�น  ที�  ม ี หอ้ง  3  เตยีง  หาก 
 เป็น  ผูใ้หญ ่  3  ทา่น  แนะนํา  วา่  เปิด  2  หอ้ง  จะ  สะดวก  กวา่  สําหรับ  ทา่น  ที�พัก  หอ้ง 
 3  เตยีง  ขนาด  ของ  หอ้ง  พัก  ขึ�น  อยู ่ กบั  ทาง  โรงแรม  เป็น  ผู ้ จัด  ถอืวา่  ทา่น  ยอมรับ  ขอ้ 
 ตกลงแลว้** 

 อตัรานี�รวม 
 1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ 
 2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
 3.  คา่หอ้งพักในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 4.  คา่อาหารที�ระบตุามรายการ 
 5.  คา่เขา้ชมสถานที�ทกุแหง่ที�ระบตุามรายการ 
 6.  คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวยโุรป Etats Schengen 
 7.  คา่  ประกนั  อบุตัเิหต ุ ใน  การ  เดนิ  ทาง  วงเงนิ  ประกนั  ทา่น  ละ  3,000,000 

 บาท  และ  คา่  รักษา  พยาบาล  2,500,000  บาท  ไม ่ คุม้ครอง  โรค  ประจํา  ตวั 
 หรอืโรครา้ยแรงที�แพทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอื�นๆ 
 เป็นไปตามเงื�อนไขแหง่กรมธรรมฯ์ 

 8.  คา่  ประกนั  รวม  รักษา  โค  วดิ  หาก  ป่วย  หรอื  ตอ้ง  กกัตวั  ใน  ตา่ง  ประเทศ  (  ราย 
 ละเอยีดเป็นไปตามเงื�อนไขแหง่. 
 กรมธรรม)์ 

 9.  นํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด / ทา่น 
 10.  ทปิคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
 11.  พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที�พัก 
 12.  คา่นํ�าหนักกระเป๋า  (นํ �าหนกั 30 กโิลกรมั) 

 อตัรานี�ไมร่วม 
 1.  คา่ธรรมเนยีมจัดทําหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสําหรับผูท้ี�ไมไ่ด ้

 ถอืหนังสอืเดนิทางของไทย 
 2.  คา่ภาษีนํ�ามนัที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�น 

 กอ่นวนัเดนิทาง 
 3.  ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% ในกรณีที�ตอ้งการใบ 

 กํากบัภาษี 
 4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื�นๆ เชน่ คา่อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษ นอกเหนอื 

 จากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ 
 ฯลฯ 
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 5.  คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการ 
 บนินั�นๆ กําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 6.  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 การจองและการชําระ 
 1.  ชาํระ  เงนิ  มดัจํา  ทา่น  ละ  50,000  บาท  ภาย  หลงั  จาก  ที�  ทา่น  สง่  เอกสาร 

 การ  จอง  ภายใน  2  วนั  โดย  โอน  เขา้  บญัช ี  ที�  นั�ง  จะ  ยนืยนั  เมื�อ  ได ้ รับ  เงนิ 
 มดัจําแลว้เทา่นั�น 

 2.  สว่น  ที�  เหลอื  ชาํระ  30  วนั  กอ่น  การ  เดนิ  ทาง  เฉพาะ  วนั  หยดุ  ยาว  และ 
 นักขตั  ฤกษ์  ชาํระ  สว่น  ที�  เหลอื  45  วนั  กอ่น  การ  เดนิ  ทาง  เนื�องจาก  ทาง 
 บรษัิท  ตอ้ง  สํารอง  คา่  ใช ้ จา่ย  ใน  สว่น  ของ  คา่ที�  พัก  และ  ตั�ว  เครื�อง  บนิ  ม ิ
 ฉะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 1)  หาก  ไม ่ ชาํระ  มดัจํา  ตาม  ที�  กําหนด  ขอ  อนุญาต  ตดั  ที�  นั�ง  ให ้ ลกูคา้  ทา่น  อื�น 
 ที�รออยู ่

 2)  หาก  ชาํระ  ไม ่ ครบ  ตาม  จํานวน  บรษัิทฯ  ถอืวา่  ทา่น  ยกเลกิ  การ  เดนิ  ทาง 
 โดยอตัโนมตั ิโดยไมม่เีงื�อนไข 

 3)  เมื�อ  ทา่น  ชาํระ  เงนิ  แลว้  ไม ่ วา่  จะ  ทั �งหมด  หรอื  บาง  สว่น  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ 
 ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี� 
 แลว้ 

 3.  สง่  สําเนา  หนา้  พาส  ปอรต์  ของ  ผู ้ ที�  เดนิ  ทาง  ที�  มอีาย ุ การ  ใช ้ งาน  ไม ่ นอ้ย 
 กวา่  6  เดอืน  และ  เหลอื  หนา้  กระดาษ  อยา่ง  ตํ�า  2  หนา้  เพื�อ  ทําการ 
 สํารอง  ที�  นั�ง  ภายใน  2  วนั  นับ  จาก  วนั  จอง  หาก  ไม ่ สง่  สําเนา  หนา้  พาส 
 ปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

 4.  เมื�อ  ได ้ รับ  การ  ยนืยนั  วา่  กรุป๊  ออก  เดนิ  ทาง  ได ้  ลกูคา้  สามารถ  จัด  เตรยีม 
 เอกสารในการขอวซีา่ไดท้นัท ี

 5.  หาก  ทา่น  ที�  ตอ้งการ  ออก  ตั�ว  โดยสาร  ภายใน  ประเทศ  (  กรณี  ลกูคา้  อยู ่ ตา่ง 
 จังหวดั  )  ให ้ ทา่น  ตดิตอ่  เจา้  หนา้ที�  กอ่น  ออก  บตัร  โดยสาร  ทกุ  ครั �ง  หาก 
 ออก  บตัร  โดยสาร  โดย  ม ิ แจง้  เจา้  หนา้ที�  ทาง  บรษัิท  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ไม ่ รับ 
 ผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

 6.  การ  ยื�น  วซีา่  ใน  แตล่ะ  สถาน  ทตู  ม ี การเต  ร ี ยม  เอกสาร  และ  ม ี ขั �น  ตอน  การ 
 ยื�น  วซีา่  ไม ่ เหมอืน  กนั  ทั �ง  แบบ  หมู ่ คณะ  และ  ยื�น  ราย  บคุคล  (  แสดง  ตน  ) 
 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองได ้
 จากทางเจา้หนา้ที� 

 7.  กรณี  วซีา่  ยงั  ไม ่ ทราบ  ผล  กอ่น  เดนิ  ทาง  30  วนั  ทําการ  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  ตอ้ง 
 ขอ  เกบ็  คา่  ทวัร ์ ทั �งหมด  กอ่น  ตาม  กําหนด  เงื�อนไข  การ  ชาํระ  เงนิ  แต ่ หาก 
 วซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะดว้ย 
 เหตผุล  ใด  กต็าม  ทาง  บรษัิท  จะ  คนื  เงนิ  คา่  ทวัร ์ ให ้ ทา่น  โดย  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ 
 ขอสงวนสทิธิ�ในการหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ 
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 8.  หาก  ทา่น  จอง  และ  สง่  เอกสาร  ใน  การ  ทํา  วซีา่  เขา้  ประเทศ  ลา่ชา้  ไมท่นั 
 กําหนดการออกตั�วกบัทางสายการบนิและผลของวซีา่ของทางไมผ่า่น 
 บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิคา่มดัจําทั �งหมด 

 9.  หาก  ใน  คณะ  ของ  ทา่น  ม ี ผู ้ ตอ้งการ  ดแูล  พเิศษ  นั�ง  รถ  เข็น  (Wheelchair), 
 เด็ก  ,  ผู ้ สงู  อาย ุ ,  ม ี โรค  ประจํา  ตวั  หรอื  ไม ่ สะดวก  ใน  การ  เดนิ  ทาง  ทอ่ง 
 เที�ยว  ใน  ระยะ  เวลา  เกนิ  กวา่  4-5  ชั�วโมง  ตดิตอ่  กนั  ทา่น  และ  ครอบครัว 
 ตอ้ง  ใหก้าร  ดแูล  สมาชกิ  ภายใน  ครอบครัว  ของ  ทา่น  เอง  เนื�องจาก  การ 
 เดนิ  ทาง  เป็น  หมู ่ คณะ  หวัหนา้  ทวัร ์ ม ี ความ  จําเป็น  ตอ้ง  ดแูล  คณะ  ทวัร ์
 ทั �งหมด 

 เง ื�อนไขการออกเดนิทาง 
 กรณุา  อา่น  ศกึษา  ราย  ละเอยีด  ทั �งหมด  กอ่น  ทําการ  จอง  เพื�อ  ความ  ถกู  ตอ้ง  และ 
 ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษัิท 

 1.  ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขั �นตํ�าของการออกเดนิทาง 
 โดย  ใน  ทวัร ์ นี�  กําหนด  ให ้ ม ี ผู ้ เดนิ  ทาง  ข ั�น  ตํ�า  10  ทา่น  หาก  ม ี ผู ้ เดนิ 
 ทาง  ไม ่ ถงึที�  กําหนด  บรษัิทฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เพิ�ม  คา่  ทวัร ์  หรอื 
 เลื�อน  การ  เดนิ  ทาง  หรอื  ยกเลกิ  การ  เดนิ  ทาง  หาก  ทา่น  ม ี ไฟล ์ ทบ ิ นภา  ย 
 ใน  ประเทศ  แต ่ มไิด ้ แจง้  ทาง  ให ้ ทาง  เรา  ทราบ  ลว่ง  หนา้  กอ่น  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ 
 จะ  ไม ่ รับ  ผดิ  ชอบ  ใดๆ  ทั �ง  สิ�น  ดงั  นั�น  กรณุา  สอบถาม  ยนืยนั  การ  ออก  เดนิ 
 ทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศทกุครั �ง 

 2.  หาก  กรุป๊  คอม  เฟิรม์  แลว้  ไม ่ สามารถ  เลื�อน  การ  เดนิ  ทาง  ได ้  ไม ่ วา่  จะ  เกดิ 
 เหต ุ กา  รณ ์ ใดๆ  ตอ่  ทา่น  กต็าม  อนั  เนื�อง  มา  จาก  การ  คอนเฟิรม์  ของ  กรุป๊ 
 นั�น  ประกอบ  จาก  ตวัเลข  การ  จอง  การ  เดนิ  ทาง  ของ  ทา่น  หาก  ทา่น  ถอน 
 ตวั  ออก  ทําให ้ กรุป๊  ม ี คา่  ใช ้ จา่ย  เพิ�ม  เตมิ  ขึ�น  หรอื  อาจ  ทําให ้ กรุป๊  ไม ่
 สามารถ  ออก  เดนิ  ทาง  ได ้  ดงั  นั�น  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ไม ่ อนุญาต 
 ให ้ เลื�อน  วนั  เดนิ  ทาง  ใดๆ  ได ้ ทั �ง  สิ�น  หาก  ยกเลกิ  จะ  ตอ้ง  เป็น  ไป  ตาม 
 เงื�อนไขการยกเลกิการจอง 

 3.  การ  ชาํระ  เงนิ  หมาย  ถงึ  ทา่น  ได ้ ยอมรับ  ขอ้  เสนอ  และ  ยนืยนั  จํานวน  ตาม 
 ที�  ทา่น  ได ้ จอง  เขา้  มา  หาก  ทา่น  ชาํระ  เงนิ  เขา้  มา  แลว้  จะ  ไม ่ สามารถ 
 เปลี�ยนแปลง  จํานวน  ผู ้ เดนิ  ทาง  ได ้  และ  หาก  ม ี ความ  จําเป็น  จะ  ตอ้ง 
 เปลี�ยนแปลง  ทา่น  จะ  ยนิยอม  ให ้ ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  คดิ  คา่  ใช ้ จา่ย  ที�ทาง  บรษัิท 
 เสยี  หาย  รวม  ถงึ  คา่  เสยี  เวลา  ใน  การ  ขาย  อยา่ง  นอ้ย  ที�สดุ  เทา่  จํานวน  เงนิ 
 มดัจํา ทั �งนี�ทั �งนั�นใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขของบรษัิทฯ 

 เง ื�อนไขการยกเลกิการจองและการปรบัเงนิคา่บรกิาร 
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 1.  ยกเลกิ  การ  เดนิ  ทาง  45  วนั  ไม ่ เก็บ  คา่  ใช ้ จา่ย  (  ใน  กรณี  วนั  เดนิ  ทาง 
 ตรง  กบั  เทศกาล  หรอื  หยดุ  ยาว  เชน่  สงกรานต ์  /  ปี  ใหม ่  เป็น  60  วนั  ) 
 หรอื หกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ (ถา้ม)ี 

 2.  ยกเลกิ  กอ่น  การ  เดนิ  ทาง  30  วนั  คนื  เงนิ  100%  ของ  คา่  ทวัร ์ ที� 
 จา่ย  มา  แลว้  หรอื  หกั  คา่  ใช ้ จา่ย  ที�  เกดิ  ขึ�น  จรงิ  เชน่  คา่  มดัจํา  ตั�ว  เครื�อง 
 บนิ, คา่มดัจําโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

 3.  ยกเลกิ  กอ่น  การ  เดนิ  ทาง  15–29  วนั  คนื  เงนิ  50%  ของ  คา่  ทวัร ์ ที� 
 จา่ย  มา  แลว้  และ  หกั  คา่  ใช ้ จา่ย  ที�  เกดิ  ขึ�น  จรงิ  เชน่  คา่  มดัจํา  ตั�ว  เครื�อง  บนิ 
 , คา่มดัจําโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

 4.  ยกเลกิ  กอ่น  การ  เดนิ  ทาง  นอ้ย  กวา่  15  วนั  ทาง  บรษัิท  ขอ  สงวน  สทิธิ� 
 ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี�ชาํระแลว้ทั �งหมด 

 5.  หาก  ม ี การ  ยกเลกิ  การ  เดนิ  ทาง  โดย  ไมใ่ช ่ ความ  ผดิ  ของ  บรษัิท  ทวัร ์  ทาง 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบและคนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึ�งให ้
 ทา่น  ได ้ ไม ่ วา่  กรณี  ใดๆ  ทั �ง  สิ�น  เชน่  สถาน  ทตู  ปฏเิสธ  วซีา่  ดา่น  ตรวจ  คน 
 เขา้เมอืง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

 6.  กรณี  ยื�น  วซีา่  แลว้  ไม ่ ได ้ รับ  การ  อนุมตั ิ จาก  ทาง  สถาน  ทตู  (  วซีา่  ไม ่ ผา่น  ) 
 และ  ทา่น  ได ้ ชาํระ  คา่  ทวัร ์ ทั �ง  หมก  ด  หรอื  คา่  มดัจํา  มา  แลว้  ทาง  บรษัิท  ขอ 
 สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  หกั  คา่  บรกิาร  คา่  ยื�น  วซีา่  และ  คา่  ใช ้ จา่ย  ที�  เกดิ  ขึ�น  จรงิ 
 อาท ิ  เชน่  กรณี  ออก  ตั�ว  เครื�อง  บนิ  แลว้  หรอื  ได ้ ชาํระ  คา่  บรกิาร  ใน  สว่น 
 ของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั�วรถไฟ เป็นตน้ 

 7.  กรณี  ตอ้งการ  เปลี�ยนแปลง  พเีรยีด  วนั  เดนิ  ทาง  (  เลื�อน  วนั  เดนิ  ทาง  )  ทาง 
 บรษัิท  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  หกั  คา่  ใช ้ จา่ย  การ  ดําเนนิ  การ  ตา่งๆ  ที�  เกดิ  ขึ�น 
 จรงิ  สําหรับ  การ  ดําเนนิ  การ  จอง  ครั �ง  แรก  ตาม  จํานวน  ครั �ง  ที�  เปลี�ยนแปลง 
 ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 หมายเหตสุาํคญัเพิ�มเตมิ 
 1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย 

 กรณีที�เกดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัด 
 หยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, 
 ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยั 
 ตา่ง ๆ ฯลฯ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้

 2.  บรษัิทฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  ราย  ทอ่ง  เที�ยว  หรอื  ยกเลกิ 
 จาก  เหตสุดุวสิยั  อาท ิ การ  ลา่ชา้  ของ  สาย  การ  บนิ  ,  การ  นัด  หยดุ  งาน  ,  การ 
 ประทว้ง  ,  การ  กอ่  จลาจล  ,  อบุตัเิหต ุ ,  ปัญหา  การ  จราจร  ,  ภยั  ธรรมชาต ิ , 
 ภเูขาไฟ  ระเบดิ  ,  แผน่  ดนิ  ไหว  ,  โรค  ระบาด  และ  เหตสุดุวสิยั  ตา่งๆ  ฯลฯ  ที� 
 ไม ่ สามารถ  คาด  การณ ์ ลว่ง  หนา้  ได ้  ทั �งนี�  ทาง  บรษัิท  จะ  คํานงึ  ถงึ  ผล 
 ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นสําคญั 
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 3.  ขอ  สงวน  สทิธิ�  การ  เกบ็  คา่นํ�า  มนั  และ  ภาษี  สนาม  บนิ  ทกุ  แหง่  เพิ�ม  หาก  สาย 
 การบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง 

 4.  บรษัิทฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เปลี�ยน  เที�ยว  บนิ  โดย  ม ิ ตอ้ง  แจง้  ให ้ ทราบ 
 ลว่งหนา้อนัเนื�องมาจากสาเหตตุา่งๆ 

 5.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตวัตา่งๆของ 
 ทา่น  เอง  หาก  เกดิ  การ  สญูหาย  ของ  ทรัพยส์นิ  สว่น  ตวั  ของ  ม ี คา่  ตา่งๆ 
 ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  ทอ่ง  เที�ยว  อนั  ม ี สาเหต ุ มา  จาก  ผู ้ เดนิ  ทาง  ทา  งบ  ร ิ
 ษัทฯจะไมส่ามารถรับผดิชอบทกุกรณี 

 6.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย 
 กรณี  ที�  กอง  ตรวจ  คน  เขา้  เมอืง  ไม ่ อนุญาต  ให ้  เดนิ  ทางออก  หรอื  กอง 
 ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั �งใน 
 กรณี  ที�  ทา่น  จะ  ใช ้ หนังสอื  เดนิ  ทาง  ราชการ  (  เลม่  สนํี�าเงนิ  )  เดนิ  ทาง 
 หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศ 
 หนึ�ง หรอื เนื�องจากเหตผุลหรอืความผดิของตวัทา่นเอง 

 7.  ใน  กรณี  ที�  พาส  สปอรต์  ของ  ทา่น  ชาํรดุ  หรอื  ม ี ตรา  ปั�ม  ใดๆ  ที�  ไม ่ เกี�ยวขอ้ง 
 กบั  การ  เดนิ  ทาง  และ  สาย  การ  บนิ  แจง้  วา่  ไม ่ สามารถ  ใช ้ เดนิ  ทาง  ได ้  หรอื 
 เกดิ  จาก  เอกสาร  ปลอม  หรอื  การ  หา้ม  ของ  เจา้  หนา้ที�  ไม ่ วา่  เหต ุ ผล  ใดๆ 
 กต็าม  ทาง  บรษัิท  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  คนื  เงนิ  ไม ่ วา่  กรณี  ใดๆ  เนื�องจาก 
 ทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทั �งหมดไปเรยีบรอ้ย 
 แลว้ 

 8.  กรณี  ที�ทาง  ลกูคา้  ใช ้ บรกิาร  ของ  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  ไม ่ ครบ  อาท ิ  ไม ่ เที�ยว  ใน 
 บาง  รายการ  ไม ่ ทาน  อาหาร  บาง  มื�อ  ซึ�ง  เกดิ  จาก  การ  ตดัสนิ  ใจ  ของ  ทาง 
 ลกูคา้  เอง  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ไม ่ คนื  เงนิ  ใน  การ  บรกิาร  นั�นๆ  เนื�องจาก  คา่  ใช ้
 จา่ย  ทกุ  อยา่ง  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  ได ้ ชาํระ  คา่  ใช ้ จา่ย  ให ้ ตวัแทน  ตา่ง  ประเทศ 
 กอ่นเดนิทางแลว้ 

 9.  บรษัิทฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  ขาย  หรอื  ไม ่ ขาย  เป็น  ราย  กรณี  เชน่  ผู ้ ที�  ตั �ง 
 ครรภ ์ ,  เด็ก  อาย ุ ตํ�า  กวา่  2  ขวบ  ,  ผู ้ ที�  นั�ง  วลิ  แชร ์ หรอื  บคุคล  ที�  ไม ่ สามารถ 
 ดแูล  ตวั  เอง  ได ้ ฯลฯ  กรณุา  แจ ้ งบ  ร ิ ษัทฯ  เพื�อ  สอบถาม  และ  หา  ขอ้  สรปุ  รว่ม 
 กนัเป็นรายกรณี 

 10.  ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุป๊ 
 เดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบางรายการหรอืยกเลกิไม ่
 สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

 11.  เนื�องจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจงึคํานงึถงึประโยชน ์
 และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นสําคญั 

 12.  หา้ม  นาํ  เขา้  กญัชา  กญั  ชง  หรอื  ผลติภณัฑ ์ ที�  มี  สว่น  ประกอบ  ของ  พืช  ชนิด  ดงั  กลา่ว  เขา้  ประเทศ  หาก  ฝ่าฝืน 

 จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถงึประหารชีวิต 

 13.  มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทนบรษัิทฯ 

 นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเทา่นั�น 



 KEU040919-EK WINSOME ROUTE 
 FRANCE-SWITZERLAND-GERMANY 9D6N 

 ต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�อง 
 1.  ตั�วเครื�องบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้ม 

 กรุป๊ หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย 
 สว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททวัรเ์รยีกเกบ็ 

 2.  ทางบรษัิทฯ ไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั�วเครื�องบนิ 
 เรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯ 
 ขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้า่ยแลว้แต ่
 สายการบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง 

 3.  กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดทํ้าการออกตั�วเครื�อง 
 บนิ  ไป  แลว้  (  กรณี  ตั�ว  Refund)  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  เป็น  ผู ้ รอ  เงนิ  Refund 
 โดย  ปกต ิ ประมาณ  3  –  6  เดอืน  และ  เงนิ  Refund  ที�  ได ้ จะ  ขึ�น  อยู ่ กบั  แต ่
 ระบบของสายการบนิน ้นั ๆ เป็นผูกํ้าหนด 

 4.  บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็เงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�สายการบนิมกีาร 
 ปรับราคาภาษีนํ�ามนัเพิ�มเตมิโดยมเีอกสารยนืยนัจากทางสายการบนิ 

 5.  การจัดที�นั�งบนเครื�องบนิของกรุป๊ขอ้กําหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็น 
 ผู ้ กําหนด  ซึ�ง  ทาง  บรษัิท  ไม ่ สามารถ  เขา้ไป  แทรกแซง  ได ้  และ  ทาง  บรษัิท 
 ไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ี�นั�งตามที�ทา่นตอ้งการได ้

 6.  กรณีทา่นที�จะออกตั�วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตั�วเอง 
 กรณุา  แจง้  บรษัิท  เพื�อ  ขอ  คํา  ยนืยนั  วา่  ทวัร ์ นั�น  สามารถ  ออก  เดนิ  ทาง  ได ้
 แน่นอน มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

 7.  ที�นั�ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึ�นกบัขอ้กําหนด 
 ของสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

 8.  ทา่นที�ใชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั�วทา่นจะตอ้งเป็นผูดํ้าเนนิการ 
 ดว้ยตวัทา่นเอง 

 9.  นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�โหลดหรอืถอืขึ�นเครื�องสายการบนิเป็นผู ้
 กําหนดหากทา่นมนํี�าหนักเกนิกวา่กําหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ 
 ปรับนั�นเอง 

 10.  ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า 
 และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 11.  กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลิแชร ์
 กรณุาแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทาง มฉิะนั�น 
 บรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้

 โรงแรมที�พกั 
 1.  รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทอกีครั �ง 

 หลงั  จาก  ได ้ สํารอง  โรงแรม  ที�พัก  ใน  ตา่ง  ประเทศ  เรยีบรอ้ย  แลว้  โดย 



 KEU040919-EK WINSOME ROUTE 
 FRANCE-SWITZERLAND-GERMANY 9D6N 

 โรงแรม  จัด  ใน  ระดบั  ใกล ้ เคยีง  กนั  ซึ�ง  อาจ  จะ  ปรับ  เปลี�ยน  ตาม  ที�  ระบ ุ ใน 
 โปรแกรม 

 2.  การ  จัดการ  หอ้ง  พัก  เป็น  สทิธ ิ ของ  โรงแรม  ใน  การ  จัดการ  หอ้ง  ให ้ กบั  กรุป๊  ที� 
 เขา้  พัก  โดย  ม ี หอ้ง  พัก  สําหรับ  ผู ้ สบู  บหุรี�  /  ปลอด  บหุรี�  ได ้  โดย  อาจ  จะ  ขอ 
 เปลี�ยน  หอ้ง  ได ้ ตาม  ความ  ประสงค ์ ของ  ผู ้ ที�พัก  ทั �งนี�  ขึ�น  อยู ่ กบั  ความ  พรอ้ม 
 ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

 3.  สําหรับ  ทา่น  ที�พัก  หอ้ง  3  เตยีง  ขนาด  ของ  หอ้ง  พัก  ขึ�น  อยู ่ กบั  ทาง  โรงแรม 
 เป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้ 

 4.  เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจ 
 ทําให ้ หอ้ง  พัก  แบบ  หอ้ง  เดี�ยว  (Single)  และ  หอ้ง  คู ่ (Twin/Double)  และ 
 หอ้ง  พัก  แบบ  3  ทา่น  /  3  เตยีง  (Triple  Room)  หอ้ง  แตล่ะ  ประเภท  จะ  ไม ่
 ตดิกนัหรอือยูค่นละชั �น 

 5.  กรณี  ตอ้งการ  หอ้ง  พัก  แบบ  3  ทา่น  ตอ่  หอ้ง  หรอื  หอ้ง  แบบ  3  เตยีง 
 (Triple)  โรงแรม  ม ี หอ้ง  Triple  เพยีง  พอ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  จัด  หอ้ง  ให ้
 เป็น  แบบ  แยก  2  หอ้ง  คอื  1  หอ้ง  พัก  คู ่ และ  1  หอ้ง  พัก  เดี�ยว  โดย  อาจ  จะ 
 มคีา่ใชจ้า่ย ขึ�นอยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

 6.  กรณี  ที�  ม ี งาน  จัด  ประชมุ  นานาชาต ิ (Trade  Fair)  เป็น  ผล  ให ้ คา่  โรงแรม  สงู 
 ขึ�น  มาก  และ  หอ้ง  พัก  ใน  โรงแรม  เต็ม  (  บาง  ครั �ง  ตอ้ง  จอง  โรงแรม  ขา้ม  ปี  )  ทา 
 งบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความ 
 เหมาะสม 

 7.  โรงแรม  ใน  ยโุรป  จะ  ม ี ลกัษณะ  Traditional  Building  (  อาจ  จะ  ด ู เกา่ๆ 
 คลาสสคิ  )  บาง  โรงแรม  หอ้ง  ที�  เป็น  หอ้ง  เดี�ยว  อาจ  เป็น  หอ้ง  ที�  ม ี ขนาด 
 กะทดัรัด  และ  ไมม่ ี อา่งอาบนํ�า  ซึ�ง  อยู ่ ใน  การ  ออกแบบ  ของ  แตล่ะ  โรง  แร 
 มนั�นๆ และแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

 8.  โรงแรม  หลาย  แหง่  ใน  ยโุรป  จะ  ไมม่ ี เครื�อง  ปรับ  อากาศ  เนื�องจาก  อยู ่ ใน 
 แถบที�มอีณุภมูตํิ�า เครื�องปรับอากาศจะมใีนชว่งฤดรูอ้นเทา่นั�น 

 9.  บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครั �งอยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ 
 ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งนําสมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวั 
 ทา่นเอง 

 การยื�นวซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 
 1.  การ  อนุมตั ิ วซีา่  เป็น  เอกสทิธิ�  ของ  สถาน  ทตู  ทาง  บรษัิท  ไมม่ ี สว่น  เกี�ยว  ขอ้ง 

 ใดๆ  ทั �ง  สิ�น  ทั �งนี�  บรษัิท  เป็น  เพยีง  ตวักลาง  และ  คอย  บรกิาร  อํานวย  ความ 
 สะดวก  ให ้ แก ่ ผู ้ เดนิ  ทาง  เทา่นั�น  เงนิ  คา่  สมคัร  ยื�น  วซีา่  ทาง  สถาน  ทตู  เป็น  ผู ้
 เกบ็  หาก  ผล  วซีา่  ออก  มา  วา่  ทา่น  ไม ่ ผา่น  ทาง  สถาน  ทตู  จะ  ไม ่ คนื  เงนิ  คา่  วซีา่ 
 และ  คา่  บรกิาร  จาก  ตวัแทน  ยื�น  วซีา่  ไม ่ วา่  ใน  กรณี  ใดๆ  ทั �ง  สิ�น  และ  ทาง  สถาน 
 ทตูมสีทิธิ�ที�จะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

 2.  กรณีที�ทา่นวซีา่ผา่นแตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ดเ้นื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 ใน  กลุม่  โดน  ปฏเิสธ  วซีา่  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  ไม ่ คนื  เงนิ  คา่  วซีา่ 



 KEU040919-EK WINSOME ROUTE 
 FRANCE-SWITZERLAND-GERMANY 9D6N 

 และ  คา่  บรกิาร  จาก  ตวัแทน  ยื�น  ให ้ กบั  ทา่น  เนื�องจาก  เป็น  คา่  ใช ้ จา่ย  ที�  เกดิ  ขึ�น 
 โดยสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็และทา่นสามารถนําวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้
 หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ

 3.  สําหรับ  ทา่น  ที�  พํานัก  อาศยั  ศกึษา  หรอื  ทํางาน  อยู ่ ตา่ง  ประเทศ  ทา่น  จะ  ตอ้ง 
 เป็นผูย้ื�นวซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง ณ ประเทศที�ทา่นพํานักอาศยัอยู ่

 4.  ทา่นที�มวีซีา่อยูแ่ลว้กรณุาแจง้บรษัิทเพื�อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้

 ** เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ 
 แลว้ ** 

 ** จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลง 
 ท ั�งหมดนี� ** 


