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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

 2 หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี-พระราชวงัแฮเร็นเคียมซี-เมืองซาลสบ์วรก์-สวนมิราเบล 

                 หมู่บ้านฮัลลส์ตัทท ์  
01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอร์ไลน์ 

(EK)  เทียวบินที EK385 (01.05-05.00) // EK49 (08.40-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 17.25 ชวัโมง (รวมเวลาแวะเปลยีนเครืองทสีนามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 

บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถินชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชวัโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชวัโมง) หลงัผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ขอตอ้นรบัท่านเขา้สู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้

เป็นเมืองทีมีบรรยากาศรืนรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทงัยังเป็นศูนยก์ลาง

ทาง วฒันธรรมของภมูภิาค และเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑท์เีด่นทีสดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง 
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 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี(Prien am Chiemsee) (เมืองท่องเทียวที

ส ําคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่  เพือนําท่านล่องเรือสู่  พระราชวังแฮเร็นเคียมซี  

(Herrenchiemsee) เข้าชมด้านใน พระราชวังแฮเร็นเคียมซี ตังอยู่ทีเกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบ

เคียมเซ เข้าชมพระราชวังแฮเร็นเคียมซี ทีสร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที  แห่งบาวาเรีย ตามแบบ

ส่วนกลางของพระราชวังแวรซ์ายทีฝรงัเศส เป็นวังทีใหญ่ทีสุดทีทรงสรา้ง วังแฮเร็นเคียมซีเป็นวังที

แสดงถึงความชืนชมทีพระเจา้ลดุวิกที  ทรงมีต่อพระเจา้หลยุสท์ี  แห่งฝรงัเศส ในหอ้งกระจกบน

เพดานเป็นภาพเขียนของพระเจา้หลยุสท์ี  ทรงประสงคจ์ะสรา้งวงันีใหท้ดัเทียมกับพระราชวงัแวร ์

ซาย แต่ทรงสรา้งเสรจ็เพียงส่วนกลางก่อนทีจะสินพระชนมจ์ึงเหลืออีก -  หอ้งทียงัไม่ไดส้รา้ง แต่

การสรา้งไม่ไดท้รงตงัใจจะใหเ้หมือนพระราชวงัแวรซ์ายไปเสียทกุตารางนิว 

นาํเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ใชเ้วลาเดินทางประมาณ1 ชม.

เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสารท์” ทีมีชือเสียงกอ้งโลก เมืองซาลส์

บวรก์ มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคทีตงัอยู่บนฝังแม่นาํซลัซาค เมือง

ซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีประทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย
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คาทอลิกทีสาํคัญของบรรดาประเทศทีใชภ้าษาเยอรมัน อิสระเดินเทียวชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ

สินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมอืงทมีีความสวยงามรวมทงัมีรา้นคา้สินคา้แฟชนัมากมาย 

นาํท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมทีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านา

พนัธุสี์สนัสวยงาม รูปปันและนาํพสุไตลบ์ารอค สถานทแีห่งนียงัเคยใชเ้ป็นสถานทถี่ายทาํภาพยนตร์

อมตะชือก้องโลก The Sound of Music จากนันนําชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาว

ออสเตรียน ปัจจบุนันเีป็นพิพิธภณัฑท์ีจดัแสดงประวติัของโมสารท์และครอบครวั  

นําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 

Salzkammergut รมิทะเลสาบ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 

พักท ีHotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นมรดกโลกฮลัลส์ตทัท)์ 
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 3  ชมววิเมืองฮัลสตัทท ์– Gosauseen – เมืองเซลอัมซ ี– คาปรุน –  

                 นังกระเช้าขนึ สู ่ยอดเขาคิทสส์ไตนฮ์อรน์ - เมืองคิทซบู์เฮล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินชมวิวเมืองฮัลสตัทท ์ชมทศันียภาพอนัเป็นเอกลกัษณข์องใจกลางเมืองประวตัิศาสตร์

ทะเลสาบ  เป็นหมู่บา้นทีซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช้ือว่าเป็นหนึงในพิกดั

ทีมีทศันียภาพสวยงามทีสดุของแห่งหนึงของโลกอีกดว้ย กับความงดงามตามธรรมชาติสดุคลาสสิค

ของหุบเขาสูงทีโอบลอ้มทะเลสาบอันนิงสงบทีมีนาํใสราวกับกระจกคริสตัล ทีพรอ้มสะท้อนภาพ

ความอลงัการของขุนเขาใหญ่ทีมีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิมความอลงัการขึนอีกเป็น

ทวีคณู ไปพรอ้มๆ กบับรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกนัเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สดุน่ารกัซงึเติมไป

ดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวตัิศาสตร ์แลว้นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโกเซา ชมุชนเล็กๆ บนแนว

เทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รฐั Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชมุชน

นีมีมาตงัแต่ศตวรรษที  มีความอดุมสมบูรณ ์โกเซาลายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และป่าไม่อันแสน

อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้ และลําธารอันแสนอุดมสมบูรณ์เดิมทีประชากรทีเมืองนี 

ประกอบอาชีพทาํเหมืองเกลือมาตงัแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเทียวเริมเขา้มาเป็นรายไดห้ลกัของ

ทีนี ชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใตซ้ึงเป็นส่วนอลั

ไพน์ของอัปเปอรอ์อสเตรีย ตังอยู่ใกลเ้มือง Gosau ซึงอยู่ใกลก้ับเมือง Salzburg ภูเขาทีลอ้มรอบ

ทะเลสาบเรียกว่าเทือกเขาดคัชไตน ์ประกอบไปดว้ย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, Hinterer 

Gosausee 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เมืองทีสวยงามดงัภาพวาดทีมีประชากรอาศยัอยู่

ไม่ถึง ,  คน ตงัอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอรซี์ และโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอรน์ (Hohe 
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Tauern) จากเมืองทีก่อตงัโดยพระในสมัยศตวรรษที  วันนีเซลล ์อัม ซี เป็นจุดหมายปลายทาง

แห่งการพกัผ่อน เนืองจากเป็นเมืองทลีอ้มรอบดว้ยหบุเขา ทาํใหส้ภาพอากาศเย็นสบาย และมีความ

ร่มรืนตลอดทังปี เดินชมเมืองไปตามชายฝังทะเลสาบอันงดงาม ดืมดาํภาพบรรยากาศนาํสีคราม

สดใสในทะเลสาบเซลล ์ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

เดินทางต่อสู ่เมืองคาปรุน (Kaprun) เมืองท่องเทยีวเล็กๆในรฐัซาลซบ์รูก์ (Salzburg) และเป็นเมือง

ทีตงัของยอดเขาคิทสช์ไตนฮ์อรน์ (Kitzsteinhorn) นาํท่านนังกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทสช์ไตนฮ์อรน์

(Kitzsteinhorn) ททีอดตวัอยู่ทางทิศเหนือของยอดอลัไพน ์มีความความสงู ,  เมตรตงัอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอรน์ (Hohe Tauern National Park) ก่อตงัขึนใน ปี ค.ศ.  ถือเป็น

อทุยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนรุกัษ์ทใีหญ่ทสีดุในยโุรป   

 

นาํท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ทีปกคลุมด้วยหิมะตลอดทังปี สัมผัสกับกิจกรรม

มากมายบนยอดเขาแห่งนี ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึงจัดแสดงข้อมูลของอุทยาน

แห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร ์Cinema  และตืนตาตืนใจไปกับ Panorama Platform ได้

เวลาอนัสมควร 
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เดินทางสู่ เมืองคิทซบ์ูเฮล (Kitzbuhel)  เป็นเมืองสกีรีสอรท์สุดสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา

แอลป์ในแควน้ทิโรล ประเทศออสเตรีย ซงึตงัอยู่ใกลก้บัเทือกเขาแอลป์เพียง  กม.เท่านนั อกีทงัยงั

มีชือเสียงในเรืองของสกี และเป็นสกีรีสอรท์เป็นอันดับตน้ๆ ของโลกอีกดว้ย เดินเล่นชมเมือง และ

เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบา้นเรือนทีมีสีสันสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารกัแห่งนีตามอัธยาศัย ได้

เวลาอันสมควร อิสระกับการชอ้ปปิง ถนน Vorderstadt ถนนการคา้สายหลกัของเมืองซึงเรียงราย

ดว้ยบา้นเรือนหลากหลายสี ซงึบางช่วงจะทาสีเป็นแนวพาสเทลทงัหมด 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท ีHotel Tiefenbrunner หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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4 อินสบ์รูกค-์หลังคาทองคาํ–ททิเิซ่-Black Forest-โรงงานนาฬิกากุ๊กก ู
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองอินสบ์รูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ทีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง

อย่างยงิใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจรงิ เป็นเมืองทฟี้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า  

ทีตังของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินสบ์รูกค ์ทีนักท่องเทียว

เกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมคาํราํลือ หลงัคาทอง ตึกนีสรา้งขึนตามพระราชประสงค์

ของจกัรพรรดิมาซิมิเลียนที1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันนัพระองคแ์ละราชินีจะไปประทับที

ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบริเวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑด์ีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนยีัง

เป็นตน้กาํเนิดของเครืองประดับครสิตลัชอืดงัอย่าง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านชมทะเลสาบทีมีชือเสียงระดบันานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (itisee) ทะเลสาบทีใหญ่

ทีสุดในป่าดาํมีความยาว  กิโลเมตร และมีความกวา้ง  เมตร ผ่านบริเวณนีท่านจะไดพ้บกับ

ยอดเขาทีสูงทีสุดในป่าดาํ นนัคือ ยอดเขา Feldberg ซึงความสูงถึง  เมตร เดินทางถึง ทะเล

สาบทิทิเซ่ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติทีหอ้มลอ้มทะเลสาบแห่งนีไวน้าํท่าน ชมวิว

ทิวทัศนข์องทะเลสาบทิทิเซ่ และความงดงามของป่าดาํ (Black Forest) มนต์เสน่หท์ีท่านจะตอ้ง

หลงใหลไม่มีวนัลืม นาํท่าน แวะซือของทีระลกึตน้ตาํรบัของนาฬิกากุ๊กก ูไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท ีHotel Hofgut Sternen หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 นาํตกไรน-์ลูเซิรน์-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-นังกระเช้าขนึสู่ยอดเขาริก-ิ 

       อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเปล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ นําตกไรน ์(Rhine Fall) เป็นนาํตกทีตงัอยู่ในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นนาํตกทีทรง

พลงัทสีดุในยโุรป นาํตกไรนต์งัอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูรกิ นาํตกแห่งนี

มีความกวา้ง  เมตร และสูง  เมตร ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นาํท่าน

เดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศทีไดช้ือว่านกัท่องเทียวบนัทึกภาพไวม้ากทีสดุ 

มีทะเลสาบ ภูเขา ทีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ใหท้่านอิสระ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงทีมีรา้นตัวแทนจาํหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็ม

บาสซ ีรา้นขายของทีระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปปิงสินคา้ชนัดี ทมีีชอืเสียงตามอธัยาศยั 

นาํท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบทีตังอยู่

ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกั

สะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทัศนียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลินอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้

เป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นาํท่านนังกระเช้าขึนสู่ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ตังอยู่ในเมืองลูเซิรน์ ซึงไดร้บัสมญานามว่า 

“ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยมีความสงูประมาณ ,  เมตร ยอดเขาแห่งนสีามารถมองเห็นวิวไดอ้ย่าง

สวยงาม เนืองจากไม่มีภูเขาอืนๆมาบังทัศนียภาพ สามารถมองเห็นมุมสูงของเมืองและทะเลสาบ

ดว้ยวิว  องศา คนไทยไดรู้จ้กัยอดเขาแห่งนีจากละครเรือง “อย่าลืมฉัน” ทีไดมี้การถ่ายทาํฉาก

ตอนจบบนยอดเขารกิิแห่งนี จากนนัพาทกุท่านเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ (Luzern) 

นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึงแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซงึทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสที์16 

แห่งฝรงัเศส จากนนัชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซงึขา้มแม่นาํรอยซ ์(Reuss River) เป็น

สะพานไมท้ีเก่าทีสดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไม้

ชาเปลเป็นสะพานทีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชอืมต่อไปยงัป้อมแปดเหลียมกลางนาํ ทจีวั

แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงทีมีรา้นตัวแทน

จาํหน่ายนาฬิกาชือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี รา้นขายของทีระลึก รา้นช็อคโกแลต

และชอ้ปปิงสินคา้ชนัดี ทีมีชอืเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Astoria, Luzern หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านชอ้ปปิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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6 ยอดเขาจุงเฟรา-เบิรน-์บ่อหมีสีนําตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชมนาฬิกาไซ้ท ์คลอ็คเค่นทรัม 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทาง สู่สถานี กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพือนังกระเช้าลอยฟ้าใหม่

ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรนิเดลวาลด ์ 

สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์และเปลียนขึนรถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) 

ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสาร

รถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพอืต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ

ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถาํนําแข็ง 1,000 ปี ทมีีอายุเก่าแก่

กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันาํแข็งทีสวยงามอยู่ใตธ้ารนาํแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม

และยิงใหญ่ของธารนาํแข็ง Aletsch ทียาวทีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนนัอิสระใหท้่านไดส้มัผสัและ

เล่นสนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มทีเก็บภาพทีระลึกบนลานกวา้งทีเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน

ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอมิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

ท่านเดินทางสูเ่มืองเบิรน์(Bern)  เบิรน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ ซงึ Bern แปลว่า  Bear 

หรือ หมี นนัเอง นาํท่านเยียมชมเมืองเบิรน์ ซงึเป็นเมืองเก่าแก่ทีไดร้บัการขึนทะเบียนมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท์ทีุ่มเทใหก้บั
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ศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซงึงานภาพประมาณ 40% ใน พิธภณัฑ์

น ี เป็นของ พอลคลี นาํท่านเดินทางสูบ่่อหมีสีนาํตาล(Bear Park) สตัวที์เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 

นาํท่านเดินทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ(์Bahnhof Platz) จตัรุสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสาย

หลกัทีมีรา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย นาํท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison 

Tower) นาํพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม 

(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHoliday Inn Bern – Westside หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านชอ้ปปิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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7 นังรถไฟ TGV-ปารีส-พพิธิภัณฑล์ูฟว-์พธิภัณฑอ์อรแ์ซ-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่- 

       ประตูชยันโปเลียน-ล่องเรือบาโตมูซ 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู ่เจนีวา เพือนังรถไฟ TGV สู่กรุงปารสี เมืองหลวงของ ประเทศฝรงัเศส(France) 

เมืองทีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด 

ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่าน แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะทีมี

ชือเสียง เก่าแก่ทีสดุแห่งหนึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที

ทีจัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจาํนวนมาก กว่า 35,000 ชิน 

เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 

ผลงานอันโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The 

Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบัท ี3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัที 10 ของโลก ตงัอยู่รมิแม่นาํเซน 

เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนกีลายเป็นพิพิธภณัฑที์รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์

ของฝรังเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตังโชว์ไว้ทีนี มากกว่า 2,000 ชิน รวม

ประติมากรรมต่างๆ นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมมุสวยสดุฮิตทมีี หอ

ไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั ไอเฟลเป็นหอคอยทีมีโครงสรา้งเหล็กตงัอยู่บนช็องเดอมาร ์เป็น

หนึงในสิงก่อสรา้งทีโด่งดงัทีสดุแห่งหนึงของโลก ตงัชือตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชนั
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นาํของฝรงัเศส ซึงเป็นผูอ้อกแบบหอคอยนี หอไอเฟลนีสรา้งขึนเพือใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องงานแสดง

สินค้าโลก เพือแสดงถึงความยิงใหญ่ของประเทศฝรังเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร ์และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส  

ผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวทีมีชือเสียงทีสุดของปารีส

และเป็นต้นแบบถนนราชดาํเนิน พร้อมชมความยิงใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิงใหญ่ของ

ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณส์ถานสาํคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถูก

สรา้งขึนเพือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลา้ทีไดร้่วมรบเพือประเทศฝรงัเศส โดยเฉพาะอย่างยิง ใน

สงคราม นโปเลียน และในปัจจุบนัยังเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกดว้ย นาํท่าน ล่องเรือบาโตมูซ 

(Bateaux Mouches) แม่นาํแซนน ์ผ่านชมหลายสถานทสีวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และ

โบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที 3 เรือสองชัน โดยชันล่างจะมีกระจกโดยรอบ 

สาํหรบัชนับนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 ชวัโมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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พักท ีHôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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8 พระราชวังแวรซ์าย-La Vallee Village 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานทีทีนักท่องเทียวไปเยือนมากทีสดุ

แห่งหนึงในฝรงัเศส และมีชอืเสียงโด่งดงัทงัแง่มมุของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี

อาจนบัว่าเป็นพระราชวังทีหรูหราอลงัการทีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 

UNESCO ภายในมีสิงก่อสรา้งชือก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ทแีสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นาํทุกท่านเดินทางถึง La Vallee Village เอา้เล็ทชอปปิงใกลป้ารีสทีสายชอ้ปตอ้งเคยไดย้ินชือกนั

มาบา้งแลว้ เอา้เล็ทแห่งนีเป็นสถานทีชอ้ปปิงทีมีสิงอาํนวยความสะดวกครบถว้น เป็นแหล่งชอปปิง

ใกลป้ารีสทีมีขนาดใหญ่ทีสุดก็ว่าได ้La Vallée Village รวบรวมรา้นคา้ของแบรนดแ์ฟชันและไลฟ์

สไตลต่์างๆไวม้ากว่า  รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ราคาย่อมเยาไล่เรียงไปจนถึงแบรนดไ์ฮเอน

ราคาสงูขึนมาหน่อย โดยแต่ละรา้นยงัมีส่วนลดมากกว่า % พรอ้มเสนอใหก้บัสายชอ้ป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท ีHôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

9 La Samaritaine-ห้างแกลเลอร ีลาฟาแยตต-์สนามบินชารล์สเ์ดอโกล 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชอ้ปปิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูทีมีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึงของ

ปารีส ทีนีมีเสน่หข์องอาคารแบบดงัเดิม นนัคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึงถือ

ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี จนไดถู้กขึนทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง

ประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรงัเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง

ใหม่ทีเนน้ยาํถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชนั อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 

600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปปิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการทีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม

ตลอดปี 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

ชอ้ปปิงห้างแกลเลอรี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูทีมีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึง

ของปารีส ภายในอาคารทีมีสถาปัตยกรรมทีสวยงาม ชอ้ปปิงแบรนดเ์นม หา้งนีมีเอกลักษณ์ทีมี

ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง

สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 

Nouveau) ซึงเป็นแนวศิลปะทีนิยมกนัมากในฝรงัเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที 18 การตกแต่งของ

อาคารโดยรอบใชล้วดลายปูนปันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพทีงดงามต่อเมืองท่องเทยีว

อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมีลูกคา้ทีเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มี

สินค้าต่างๆทีทันสมัยให้เลือกซือได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 

Lafayette นนัจะมีขายก่อนก่อนหา้งอนืเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาํหอม  
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 ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงปารสี 

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เทียวบินท ี

EK76 (21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 

ชวัโมง บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง 

10 สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดยีว 

 –  มีนาคม  129,999.- 129,999.- 32,000.- 

 เมษายน –  พฤษภาคม  129,999.- 129,999.- 32,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงอืนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงอืนไขแลว้และไม่สามารถเปลียนแปลงเงอืนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนอืงมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไว้อย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึนในส่วนของตวัเครืองบินทไีม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเป็นราคาทวัร์ตงัแต่ แต่  ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน****เนืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรป

บงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า  ขวบขึนไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านนัทีมีหอ้ง  เตียง หากเป็นผูใ้หญ่  

ท่าน แนะนาํว่าเปิด  หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู ้

จดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งทรีะบุตามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเทยีวยโุรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ ,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอียดอนืๆ เป็นไปตามเงือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงอืนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ  ยูโร/ท่าน/วนั 

11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมทีพกั 

12. ค่านาํหนกักระเป๋า (นาํหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ไีม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพมิ 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอนืทีรออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั โดยไม่มีเงอืนไข 
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3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทนีงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทเีกิดขึน 

6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่

คณะและยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง  วันทาํการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ังหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตวักบัทางสายการบิน

และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ

บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดให้มีผู้

เดินทาง ขันตาํ  ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดังนนั กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํให้กรุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน ทาง
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บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ลือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู ้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันีทงันนัใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลกิการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงนิ 100% ของคา่ทวัรท์จี่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ่้ายทเีกิดขึน

จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า

เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์ังหมกด

หรือค่ามัดจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจรงิ 

อาทิ เช่น กรณีออกตวัเครืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตวั

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเติม  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 
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ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได ้

ทงันีทางบริษัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทงัใน

กรณีทที่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทพีาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้

ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนอืงจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีททีางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมอื ซงึ

เกิดจากการตดัสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบริการนนัๆ เนืองจากค่าใชจ่้ายทุก

อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูท้ี

นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑที์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบรษิัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านนั 
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ตัวเครอืงบินและทนัีงบนเครอืง 

1. ตวัเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทนีงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ่้ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู ้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีนงับนเครอืงบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบริษัทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิทัไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้นีงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บริษัทเพอืขอคาํยืนยนัว่าทวัร ์

นนัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึน  

7. ทนีงั Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตวัท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมนีาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทพีัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต้องไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พกั โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บุหร ี/ ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  
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4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก  ห้อง คือ  ห้องพักคู่ และ  ห้องพักเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ่้าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็นหอ้ง

เดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุภูมิตาํ เครืองปรบัอากาศ

จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทตู ทางบรษิทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆทงัสิน ทงันีบรษิทัเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยืนวีซ่าไม่ว่าใน

กรณีใดๆทงัสิน และทางสถานทตูมีสิทธิทจีะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยืนใหก้บัท่าน เนืองจากเป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านทีพาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืนวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 

ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านทมีีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษัิทเพอืตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 

** เมอืทา่นชาํระเงินค่าทวัรใ์หก้ับทางบริษัทฯ แลว้ ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 
  


