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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั ้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี – พระราชวังแฮเร็นเคียมซี – เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล 
                 หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์   

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 
(EK)  เท่ียวบินท่ี  EK385 (01.05-05.00) // EK49 (08.40-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.25 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชัว่โมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ 
เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศร่ืนรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลาง
ทาง วฒันธรรมของภมูิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภณัฑ์ท่ีเด่นท่ีสดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง 
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านเพรียน อัม เคียมซี(Prien am Chiemsee) (เมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่  เพื่อน าท่านล่องเรือสู่  พระราชวังแฮเ ร็นเคียมซี  

(Herrenchiemsee) เข้าชมด้านใน พระราชวังแฮเร็นเคียมซี ตัง้อยู่ท่ีเกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบ

เคียมเซ เข้าชมพระราชวังแฮเร็นเคียมซี ท่ีสร้างโดยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ตามแบบ
ส่วนกลางของพระราชวังแวร์ซายท่ีฝรั่งเศส เป็นวังท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีทรงสร้าง วังแฮเร็นเคียมซีเป็นวังท่ี
แสดงถึงความชื่นชมท่ีพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 ทรงมีต่อพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส ในห้องกระจกบน
เพดานเป็นภาพเขียนของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ทรงประสงค์จะสร้างวังนีใ้ห้ทัดเทียมกบัพระราชวังแวร์
ซาย แต่ทรงสร้างเสร็จเพียงส่วนกลางก่อนท่ีจะสิน้พระชนม์จึงเหลืออีก 50-70 ห้องท่ียงัไม่ได้สร้าง แต่
การสร้างไม่ได้ทรงตัง้ใจจะให้เหมือนพระราชวงัแวร์ซายไปเสียทุกตารางนิว้ 
น าเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชม.
เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีชื่อเสียงก้องโลก เมืองซาลส์
บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมือง
ซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย
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คาทอลิกท่ีส าคัญของบรรดาประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ้
สินค้าบนถนน Getreidegasse ของเมืองท่ีมีความสวยงามรวมทัง้มีร้านค้าสินค้าแฟชัน่มากมาย 
น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้นานา
พนัธุ์สีสนัสวยงาม รูปปัน้และน า้พสุไตล์บารอค สถานท่ีแห่งนีย้งัเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์

อมตะชื่อก้องโลก The Sound of Music จากนัน้น าชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาว
ออสเตรียน ปัจจบุนันีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงประวติัของโมสาร์ทและครอบครัว  
น าท่านออกเดินทางสู่  หมู่ บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut ริมทะเลสาบ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราท์ และไวน์ขาว 
พักที่ Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บ้านมรดกโลกฮลัล์สตทัท์) 
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 3  ชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ – Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – คาปรุน –  
                 น่ังกระเช้าขึน้ สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองคิทซ์บูเฮล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ ชมทศันียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์
ทะเลสาบ  เป็นหมู่บ้านท่ีซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอันแสนโรแมนติก และได้ชื่อว่าเป็นหน่ึงในพิกัด
ท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสุดของแห่งหน่ึงของโลกอีกด้วย กบัความงดงามตามธรรมชาติสดุคลาสสิค
ของหุบเขาสูงท่ีโอบล้อมทะเลสาบอันน่ิงสงบท่ีมีน า้ใสราวกับกระจกคริสตัล ท่ีพร้อมสะท้อนภาพ
ความอลังการของขุนเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลังการขึน้อีกเป็น
ทวีคณู ไปพร้อมๆ กบับรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกนัเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สดุน่ารักซึ่งเติมไป

ด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร์ แล้วน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโกเซา ชมุชนเล็กๆ บนแนว
เทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชมุชน
นีม้ีมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายล้อมไปด้วยธรรมชาติ และป่าไม่อนัแสน
อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้ และล าธารอันแสนอุดมสมบูรณ์เดิมทีประชากรท่ีเมืองนี ้
ประกอบอาชีพท าเหมืองเกลือมาตัง้แต่อดีตแต่ปัจจบุันการท่องเท่ียวเร่ิมเข้ามาเป็นรายได้หลักของ
ท่ีน่ี ชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นส่วนอัล
ไพน์ของอัปเปอร์ออสเตรีย ตัง้อยู่ใกล้เมือง Gosau ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือง Salzburg ภูเขาท่ีล้อมรอบ
ทะเลสาบเรียกว่าเทือกเขาดัคชไตน์ ประกอบไปด้วย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, Hinterer 
Gosausee 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เมืองท่ีสวยงามดั่งภาพวาดท่ีมีประชากรอาศัยอยู่
ไม่ถึง 10,000 คน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ซี และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe 
Tauern) จากเมืองท่ีก่อตัง้โดยพระในสมัยศตวรรษท่ี 18 วันนีเ้ซลล์ อัม ซี เป็นจุดหมายปลายทาง
แห่งการพกัผ่อน เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีล้อมรอบด้วยหบุเขา ท าให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความ
ร่มร่ืนตลอดทัง้ปี เดินชมเมืองไปตามชายฝ่ังทะเลสาบอันงดงาม ด่ืมด ่าภาพบรรยากาศน า้สีคราม

สดใสในทะเลสาบเซลล์ ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 
เดินทางต่อสู่ เมืองคาปรุน (Kaprun) เมืองท่องเท่ียวเล็กๆในรัฐซาลซ์บูร์ก (Salzburg) และเป็น
เมืองท่ีตัง้ของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) น าท่านน่ังกระเช้าสู่  ยอดเขาคิทส์ชไตน์
ฮอร์น(Kitzsteinhorn) ท่ีทอดตวัอยู่ทางทิศเหนือของยอดอลัไพน์ มีความความสงู 3,029 เมตรตัง้อยู่
ในเขตอทุยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ก่อตัง้ขึน้ใน ปี ค.ศ. 1981 ถือ
เป็นอทุยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนรุักษ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป   

 
น าท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีปกคลุมด้วยหิมะตลอดทัง้ปี  สัมผัสกับกิจกรรม
มากมายบนยอดเขาแห่งนี ้ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยาน
แห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และต่ืนตาต่ืนใจไปกบั Panorama Platform ได้
เวลาอนัสมควร 
เดินทางสู่ เมืองคิทซ์บูเฮล (Kitzbuhel)  เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา
แอลป์ในแคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัเทือกเขาแอลป์เพียง100 กม.เท่านัน้ อีกทัง้ยงั
มีชื่อเสียงในเร่ืองของสกี และเป็นสกีรีสอร์ทเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย เดินเล่นชมเมือง และ
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบ้านเรือนท่ีมีสีสันสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารักแห่งนีต้ามอัธยาศัย ได้
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เวลาอันสมควร อิสระกับการช้อปปิ้ง ถนน Vorderstadt ถนนการค้าสายหลักของเมืองซึ่งเรียงราย
ด้วยบ้านเรือนหลากหลายสี ซึ่งบางช่วงจะทาสีเป็นแนวพาสเทลทัง้หมด 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที่ Hotel Tiefenbrunner หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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4 อินส์บรูกค์ – หลังคาทองค า – ททิเิซ่-Black Forest - โรงงานนาฬิกากุ๊กกู 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินส์บรูกค์(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองท่ีฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า  
ท่ีตัง้ของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินส์บรูกค์ ท่ีนักท่องเท่ียว

เกือบทุกคนอยากเห็นด้วยตาว่างดงามสมค าร ่าลือ หลังคาทอง ตึกนีส้ร้างขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจักรพรรดิมาซิมิเล่ียนท่ี1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนัน้พระองค์และราชินีจะไปประทับท่ี
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้านล่างบริเวณจตัรุัส และพิพิธภณัฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั
เป็นต้นก าเนิดของเคร่ืองประดบัคริสตลัชื่อดงัอย่าง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านชมทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียงระดบันานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (itisee) ทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสุดในป่าด ามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ผ่านบริเวณนีท่้านจะได้พบกับ
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในป่าด า นั่นคือ ยอดเขา Feldberg ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเล
สาบทิทิเซ่ ท่านจะได้พบกบัความสวยงามของธรรมชาติท่ีห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนีไ้ว้น าท่าน ชมวิว
ทิวทัศน์ของทะเลสาบทิทิเซ่ และความงดงามของป่าด า (Black Forest) มนต์เสน่ห์ท่ีท่านจะต้อง

หลงใหลไม่มีวนัลืม น าท่าน แวะซือ้ของท่ีระลึกต้นต ารับของนาฬิกากุ๊กกู ได้เวลาอนัสมควร 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักที่ Hotel Hofgut Sternen หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 น า้ตกไรน์ – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาริกิ - 
       อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกไรน์ (Rhine Fall) เป็นน า้ตกท่ีตัง้อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นน า้ตกท่ีทรง
พลงัท่ีสดุในยโุรป น า้ตกไรน์ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูริก น า้ตกแห่งนี ้
มีความกว้าง 150 เมตร และสูง 23 เมตร ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ  น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีได้ชื่อว่านกัท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุด 

มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็ม
บาสซี่ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่
ท่ามกลางหบุเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารัก
สะดุดตา แต่งแต้มให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม และให้กล่ินอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านน่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ตัง้อยู่ในเมืองลูเซิร์น ซึ่งได้รับสมญานามว่า 

“ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยมีความสงูประมาณ 1,797 เมตร ยอดเขาแห่งนีส้ามารถมองเห็นวิวได้อย่าง
สวยงาม เน่ืองจากไม่มีภูเขาอื่นๆมาบังทัศนียภาพ สามารถมองเห็นมุมสูงของเมืองและทะเลสาบ
ด้วยวิว 360 องศา คนไทยได้รู้จักยอดเขาแห่งนีจ้ากละครเร่ือง “อย่าลืมฉัน” ท่ีได้มีการถ่ายท าฉาก
ตอนจบบนยอดเขาริกิแห่งนี ้จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่เมืองลเูซิร์น (Luzern) 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลยุส์ท่ี  
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์ (Reuss River) 

เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของสวิส สะพาน
ไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแลต
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก) 
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6 ยอดเขาจุงเฟรา-เบิรน์-บ่อหมีสีน า้ตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทาง สู่สถานี กรินเดลวาลด์ (Grindelwald Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่
ล่าสุด Eiger Express จงุเฟรา กระเช้านีใ้ช้เวลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด์  
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สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) 
ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสาร
รถไฟจากกรินเดลวาลด์สู่ไคลเน่ ไชเดกก์ เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ

ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้สมัผัสและ
เล่นสนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่าน
ได้สนกุสนานอย่างเต็มอิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
ท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น(Bern)  เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 
หรือ หมี นัน่เอง น าท่านเยี่ยมชมเมอืงเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทุ่มเทให้กบั
ศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน พิธภณัฑ์
นี ้ เป็นของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์(Bahnhof Platz) จตัรุัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสาย
หลกัท่ีมีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย น าท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison 
Tower) น า้พุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 
(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Holiday Inn Bern – Westside หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก) 
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7 น่ังรถไฟ TGV – ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิธภัณฑ์ออร์แซ – หอไอเฟล – ชองป์เอลิเซ่ -  
       ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมูซ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เจนีวา เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 

เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหน่ึงในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมี
ชื่อเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ี

ท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ 
เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 
ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The 

Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่น า้เซน 
เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะทางประวติัศาสตร์
ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี มากกว่า 2,000 ชิน้ รวม
ประติมากรรมต่างๆ น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมมุสวยสดุฮิตท่ีมี หอ
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ไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสร้างเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ เป็น
หน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดังท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก ตัง้ชื่อตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้

น าของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้ร้างขึน้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดง
สินค้าโลก เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารีส  
ผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส
และเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานส าคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนีถ้กู

สร้างขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
สงคราม นโปเลียน และในปัจจบุนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ 
(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และ

โบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่  3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจกโดยรอบ 
ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักที่ Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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8 พระราชวังแวร์ซาย - La Vallee Village 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้

อาจนับว่าเป็นพระราชวังท่ีหรูหราอลังการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีส่ิงก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าทุกท่านเดินทางถึง La Vallee Village เอ้าเล็ทชอปปิ้งใกล้ปารีสท่ีสายช้อปต้องเคยได้ยินชื่อกนั
มาบ้างแล้ว เอ้าเล็ทแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีช้อปปิ้งท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน เป็นแหล่งชอปปิง้
ใกล้ปารีสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมร้านค้าของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์
สไตล์ต่างๆไว้มากว่า 110 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาย่อมเยาไล่เรียงไปจนถึงแบรนด์ไฮเอน
ราคาสงูขึน้มาหน่อย โดยแต่ละร้านยงัมีส่วนลดมากกว่า 50% พร้อมเสนอให้กบัสายช้อป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

9 La Samaritaine - ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลส์เดอโกล 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลักษณ์อนัโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่ง
ใหม่ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 
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600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการท่ีจะสลับหมุนเวียนให้ได้ชม
ตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
ช้อปปิ้งห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนีม้ีเอกลักษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง

สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปัน้และราวระเบี ยงโค้ง อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียว
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อย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีม้ีลูกค้าท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม  
 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส 

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบินท่ี 
EK76 (21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 
ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

10 สนามบินสุวรรณภูมิ 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
10 – 19 มีนาคม 2566 129,999.- 129,999.- 32,000.- 

27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 129,999.- 129,999.- 32,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 10 ท่านข้ึนไป รับไม่เกิน 25 ท่าน****เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป
บงัคบัให้เด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 
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ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้
จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  

5. ค่าเข้าชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้ มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่า

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
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2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วัน
ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต ่า 2 หน้า เพื่อท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

4. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทนัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ 
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เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยท่ีสดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์ทัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 
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11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพือ่ขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้ เสียค่าปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าได้ 
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โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
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2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

  


