
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
   1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 
เท่ียวบินท่ี EK373 (20.35 – 00.50+1) / EK071 (03.20 – 08.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 

   2 ปารีส-น่ังรถ Funicular-จตัุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตชัูย-
ล่องเรือบาโตมูซ 



 
 
 
 
 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้นาํท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) นาํท่านขึน้รถไฟฟ้า
มงตม์าตร ์(Furnicular) รถไฟอตัโนมตัิท่ีเช่ือมระหว่างฐานกบัยอดมหาวิหารศกัดิส์ิทธ์ิ (Basilica of 
the Sacred Heart) เป็นระบบขนสง่ทางลาดท่ีใหบ้ริการในย่าน Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ในเขตท่ี 18 ดาํเนินการโดย RATP ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นการขนส่งของกรุงปารีส ระบบเปิด
ในปี 1900 สรา้งขึน้ใหมท่ัง้หมดในปี พ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2534 

นาํท่านถ่ายภาพท่ีดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถกูขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธ์ิของปารีส” 



 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉาก
หลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่
เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุนํา้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 
นาํท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชดาํเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC 

De Triumph) อนสุรณส์ถานท่ีสาํคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบั
สองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ิลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เย่ียม 



 
 
 
 
 

นาํท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่นํา้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ สาํหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชั่วโมง  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารสีห่างจากแลนดม์ารค์หอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
พัก 2 คืน 



 
 
 
 
 

 

   3 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-พพิธิภณัฑลู์ฟว-์แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์ห้าง La 
Samaritaine 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ
แหง่หนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งช่ือกอ้งโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุรา

หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) ให้ท่านไดถ้่ายรูปดา้นหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบั
โลกเป็นจาํนวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ผ่านชม 
พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
ประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยูร่มิแม่นํา้แซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนี้



 
 
 
 
 

กลายเป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะทางประวตัิศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะ
หลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท่ี้น่ี มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆ 
นาํท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
แห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปป้ิงแบรนด์เนม ห้างนี ้มี
เอกลกัษณท่ี์มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่ง

ประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว 
(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 
การตกแตง่ของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่
เมืองทอ่งเท่ียวอยา่งปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลกูคา้ท่ีเป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติมารวมกนัอยู่
เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆท่ีทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา 
Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
นํา้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  



 
 
 
 
 

นาํท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเดน่ของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถ้กูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณส์ถานทาง
ประวตัิศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ท่ีเนน้ยํา้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้ม
ตลอดปี 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสหา่งจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 

   4 น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น ้าพุเจท็โด้-ชาโมนิกซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางสู ่Paris Gare De Lyon เพือ่น่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา  



 
 
 
 
 

(ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติด
อนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนัเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

 เดนิทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้ชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาท่ี
ชาวสวิตและนักท่องเท่ียวนิยมเข้ามาเย่ียมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า 
ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ  (Monument 
National) , น า้พุเจ็ทโด้  (The Jet d’ Eau) 



 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีช่ือย่อท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเล่นว่า 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตมุาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลมุอยู่
ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารกัในตวัเอง มี
ทศันียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการ
ผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผูค้นในพืน้ท่ีเขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพกัสาํหรบันักท่องเท่ียวได้
อยา่งลงตวั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมู่บา้นแหง่เทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหมิะ) 
 



 
 
 
 
 

พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหมิะ) 



 
 
 
 
 

 
 

   5 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์แทสซ-์เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํทา่นสู ่สถานีไอ กุย ดู มิด ิ(Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ใหท้่านไดต่ื้นเตน้
หวาดเสียวกบัการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหนา้ผาท่ีสงูกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค(์Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดน
ระหวา่งประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 

เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว" 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นเดนิทางสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเขา้สูเ่มืองเซอรแ์มท(Zermatt)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

หมูบ่า้นในสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้
ปวง เพราะไมมี่รถยนตท่ี์ใชน้ ํา้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้ นาํ
ทา่นเดนิสูจ่ดุชมวิวของเมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ สมัผสับรรยากาศ
รอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ทา่มกลางภูเขา) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 6 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-กรินเดลวาลด ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านสู่สถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่กอรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ต่ืนตาต่ืน



 
 
 
 
 

ใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  
เพลิดเพลินกับทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตดักับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่
ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อร์น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดีสนีย์
นาํไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาทา่นนั่งรถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden ท่านเดินเทา้สู่ ทะเลสาบริฟ
เฟล(Riffelsee) หนึ่งจดุหมายท่ีชมยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klein Matterhorn) ไดส้วย
ท่ีสุด ดา้นหนา้เป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม ้ดา้นล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แหง่ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  
อิสระใหท้า่นเดนิเลน่พกัผอ่น หรือไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Sun Star, Grindelwald หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



 
 
 
 
 

 7 ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น า้แขง็-ลูเซิรน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํทา่นนั่งรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี และ
งาน แกะสลกันํา้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ
ของธารนํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและเล่นสนกุกบั
การเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้

สนกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นาํทา่นเดนิทางสูเ่มืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุในสวิส แตย่งั

รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี  เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุด มี
ทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา  



 
 
 
 
 

มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบ
สมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้
นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เชน่กหุลาบและทิวลิปอากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



 
 
 
 
 

   8 ลูเซริน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร ์
โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์-ลอหริ์ เฮ้าส-์ซูริค-บาหน์ฮอฟสตราสเซอ-สนามบนิซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องสวิส 
สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียม
กลางนํา้ ท่ีจั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุวา่ 400 ปีแลว้ ใหท้า่นอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมี
รา้นตัวแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก 
รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง  
ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ท่ีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้
ในศตวรรษท่ี 13 



 
 
 
 
 

นาํทา่นชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธ์ิท่ีสาํคญัของเมือง ตวั
โบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมท่ี
สาํคญัท่ีสดุในชว่งโกธิคตอนปลายแหง่หนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแหง่นีไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น
เมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดนิสวยท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์
นาํทา่นเย่ียมชม ลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
ยโุรป รา้นคา้ท่ีผลิตและจาํหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้นาํ
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศ์ิลปะลํา้คา่และเครื่องประดบัหายากท่ีส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน
โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่ง
มอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร(์St.Peter 

Church) โบสถแ์หง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกวา่โบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  



 
 
 
 
 

จากนัน้นาํทา่นช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช่ื้อวา่แพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เชน่รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอยา่ง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีมี้รา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้
นาํของโลก ท่ีสมกบัคาํเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 

 
 ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เพ่ือตรวจเช็ค

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 
21.35 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เท่ียวบนิท่ี 

EK086 (21.55–07.10(+1)) / EK372 (09.30–18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 



 
 
 
 
 

   9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
22-30 กันยายน 65 119,999.- 119,999.- 35,999.- 
18-26 ตุลาคม 65 129,999.- 129,999.- 35,999.- 

08-16 พฤศจิกายน 65 129,999.- 129,999.- 35,999.- 
19-27 พฤศจิกายน 65 139,999.- 139,999.- 35,999.- 

01-09 ธันวาคม 65 139,999.- 139,999.- 35,999.- 
27 ธันวาคม 65-04 มกราคม 66 (ปีใหม่) 139,999.- 139,999.- 35,999.- 
29 ธันวาคม 65-06 มกราคม 66 (ปีใหม่) 139,999.- 139,999.- 35,999.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และชาระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากตํ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
 
 



 
 
 
 
 

  อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
11.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     คา่นํา้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิกาํหนด  
6.  คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  ส่วนท่ี

เหลือชาํระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการ
เดนิทาง 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวย่ืนวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจอ งไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนด             
เง่ือนไขการชาํระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋ วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจาํทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้า่ย100%ของราคาทวัร ์



 
 
 
 
 

-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  
- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการคา่ย่ืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ ว
เครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายทอ่งเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะ
คาํนงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นสาํคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ท่ีตัง้ครรภ,์เด็กอายุต ํ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
สาํคญั 

 
 
 



 
 
 
 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวันเดินทาง

กลบัทา่น จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบินซึ่งมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแตร่ะบบของสาย
การบนินัน้ ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้  
6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวรัน์ัน้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  
7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบนิเป็นผูก้าํหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบรษิัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
3. สาํหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันอาจทาํใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  



 
 
 
 
 

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  
การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 

1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง
และ คอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้เดินทางเท่านั้น  เงินค่าสมัครย่ืนวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ 
หากผลวีซา่ ออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินคา่วีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่า
ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
โดยสถาน ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ  

3. สาํหรบัท่านท่ีพาํนักอาศยั ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพาํนกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม ่ 

 


