
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

17.30น. คณะพร้อมกัน ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK)พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศสโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน ์

(EK)เท่ียวบินท่ี EK373 (20.35– 00.50+1) / EK071 (03.20 – 08.00)ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส์) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

   2 ปารีส-น่ังรถ Funicular-จตัุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย- 

                         ล่องเรือบาโตมูซ 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีสประเทศฝร่ังเศส(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6ชั่วโมง)หลัง

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วจากนั้นนาํท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris)นาํท่านขึน้รถไฟฟ้ามงต์

มาตร ์(Furnicular)รถไฟอัตโนมัติท่ีเชื่อมระหว่างฐานกับยอดมหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ (Basilica of the 



Sacred Heart)เป็นระบบขนส่งทางลาดท่ีให้บริการในย่านMontmartre ของกรุงปารีสประเทศ

ฝรั่งเศสในเขตท่ี18 ดาํเนินการโดยRATP ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นการขนส่งของกรุงปารีสระบบเปิดใน

ปี1900 สรา้งขึน้ใหม่ทัง้หมดในปีพ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปีพ.ศ. 2534 

นาํท่านถ่ายภาพท่ีด้านหนา้ของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า(The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris)หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัด์ิสิทธิ์ของปารีส” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero)มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower)เป็นฉากหลัง

สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดิน

ลงบันไดสวยๆหรือจะเป็นมุมนํา้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสด้านหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลังนาํ

ท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีสุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดาํเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De 

Triumph) อนุสรณ์สถานท่ีสาํคัญของปารีส ได้รบัการยอมรับให้เป็นประตูชัยท่ียิ่งใหญ่เป็นอันดับ

สองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก 

โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม 

นาํท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches)แม่นํา้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ

เฟล พิพิธภัณฑล์ูฟว์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3เรือสองชั้น โดยชั้น

ล่างจะมีกระจกโดยรอบ สาํหรบัชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

พักที ่



Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffelหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัก 2 คืน 

 

 

   3 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-พิพิธภัณฑลู์ฟว-์แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์ 

                        ห้างLa Samaritaine 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี้

อาจนับว่าเป็นพระราชวังท่ีหรูหราอลังการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 

UNESCO ภายในมีส่ิงก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors)และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris)ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น

พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุค่าระดับ

โลกเป็นจาํนวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงาน อัน โด่งดั งขอ งลี โอ นาร์โด  ดาวิน ชี ผ่ าน ช ม 

พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum)ใหญ่ เป็นอันดับท่ี  3 ของ

ประเทศ และ เป็นอนัดับท่ี 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่นํา้แซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้

กลายเป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะ

หลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท่ี้น่ี มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มี

เอกลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่ง

ประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว 

(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปูนป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อ

เมืองท่องเท่ียวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่

เยอะมาก มีสินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา 



Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

นํา้หอม มีครบทกุยี่หอ้ 

นาํท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)เป็นห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Décoซึ่งถือ

ว่าเป็นเอกลกัษณอ์ันโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง

ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง

ใหม่ท่ีเน้นยํา้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 

600 แบรนด ์ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการท่ีจะสลับหมุนเวียนใหไ้ดช้ม

ตลอดปี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนู หอยเอสคาโก (Escargots)และไวนแ์ดง 

พักที่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

   4 น่ังรถไฟTGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น้ําพุเจ็ทโด-้ชาโมนิกซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสูP่aris Gare De Lyon เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 

นาที)ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี

นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหน่ึงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เดินทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเขา้ชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาท่ี

ชาวสวิตและนักท่องเท่ียวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า 

ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horlogeFleurie) , อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ  (Monument National) 

, นํ้าพุเจ็ทโด้  (The Jet d’ Eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix)มีชื่อย่อท่ีใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ"์ มีชื่อเล่นว่า 

"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่

ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ



สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารกัในตัวเอง มี

ทัศนียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการ

ผสมผสานท่ีอยู่อาศัยของผู้คนในพืน้ท่ีเข้ากับรา้นค้า รา้นอาหาร และท่ีพักสาํหรบันักท่องเท่ียวได้

อย่างลงตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Mercure Chamonixหรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขุนเขาหิมะ) 

 

พักที ่

Hotel Mercure Chamonixหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์แทสซ-์เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station)ท่ีความสูง 3,777 เมตร ใหท่้านไดต่ื้นเตน้

หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหนา้ผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 

Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน

ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 

เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภเูขาสีขาว" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch)เพ่ือต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt)หมู่บา้นในสกีรี

สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี

รถยนตท่ี์ใชน้ํา้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร่ี์จกัรยาน และเดินเท่านัน้ นาํท่านเดินสู่จดุชม

วิวของเมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทั้งตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น



(Matterhorn)อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ์ สัมผสับรรยากาศรอบขา้ง

และบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 

 

พักที ่

Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  6  เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์- 

                        กรินเดลวาลด ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่ งรถไฟ

ฟันเฟืองสู่กอรน์าแกรท(Gornergrat)ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล ต่ืนตาต่ืน

ใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื ้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นาํท่านสู่

ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อร์น

(Matterhorn)ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดีสนีย์

นําไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอรB์ig Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์

โดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาท่านนั่งรถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenbodenท่านเดินเทา้สู่ ทะเลสาบริฟ

เฟล(Riffelsee)หน่ึงจดุหมายท่ีชมยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klein Matterhorn)ไดส้วยท่ีสดุ 



ดา้นหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ดา้นล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์

ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken)เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แห่ง ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์ 

อิสระใหท่้านเดินเล่นพกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา

ยี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 

Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald)เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหบุเขา

รายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขา

แอลป์ท่ีแสนโรแมนติก 

พักที่HotelSun Star, Grindelwaldหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

พักที ่

HotelSun Star, Grindelwaldหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7  ยอดเขาจุงเฟรา-ถํา้น้ําแข็ง-ลูเซิรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านนั่งรถไฟขึน้สูย่อดเขาจุงเฟรา(Jungfrau)TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้

สมัผัสกับทัศนียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ ชมถํ้านํ้าแข็ง1,000 ปีและ

งานแกะสลักนํา้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของ

ของธารนํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์จากนัน้อิสระใหท่้านไดส้ัมผสัและเล่นสนุกกับ

การเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้

สนกุสนานอย่างเต็มอิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern)เมืองพักตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิส แต่ยัง

รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีเมืองท่ีไดช้ื่อว่านกัท่องเท่ียวบันทึกภาพไวม้ากท่ีสดุ มีทะเลสาบ 

ภูเขาท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆลู

เซิรน์ เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทางริมทะเลสาบ

จดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริม

ทะเลสาบเย็นสบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 พักที่HotelAstoria, Luzernหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

พักที ่

HotelAstoria, Luzernหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในเมือง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   8 ลูเซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเปล-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร ์

                โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์-ลอหริ์ เฮ้าส-์ซูริค-บาหน์ฮอฟสตราสเซอ-สนามบินซริูค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument)ซึ่งแกะสลักอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง

เป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 

16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่นํา้รอยซ(์Reuss River) 

เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสุดในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องสวิส 

สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียม

กลางนํา้ ท่ีจั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ้งท่ีมี

รา้นตัวแทนจาํหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอรกื์อเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ีระลึก

รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปปิ้งสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองซุก (Zug)เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง  

ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower)ท่ีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้

ในศตวรรษท่ี 13 

นาํท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church)โบสถศ์ก์ด์ิสิทธิ์ท่ีสาํคญัของเมือง ตวั

โบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถอืเป็นหน่ึงใน สถาปัตยกรรมท่ี

สาํคญัท่ีสดุในชว่งโกธิคตอนปลายแห่งหน่ึงในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็น

เมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยุโรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์



นาํท่านเยี่ยมชม ลอหริ์ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house)ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

ยโุรป รา้นคา้ท่ีผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคุณภาพเยี่ยมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้นาํ

ระดับโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภัณฑศิ์ลปะลํา้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากท่ีส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน

โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองซูริค(Zurich)ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ

ชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของโบสถเ์ซ็นตปี์เตอร(์St.Peter Church) 

โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถอ์ื่นๆ ในยโุรป  

จากนัน้นาํท่านช็อปปิ้ง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ

หรูหราท่ีสุดในโลกเพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandnameระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ

เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกายีห่อ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อื่นๆอีก

มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้

นาํของโลก ท่ีสมกบัคาํเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือตรวจเช็ค

เอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.35น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK)เท่ียวบินท่ี 

EK086 (21.55–07.10(+1)) / EK372 (09.30–18.40)ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 

ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์) บริการ

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

  9  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.40น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

22-30กันยายน65 119,999.- 119,999.- 35,999.- 

08-16 พฤศจิกายน65 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 

โปรดอา่นก่อนตัดสินใจจองทัวร ์

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้ริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 

เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ

ท่ีบริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

 



**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎการ

เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริมบางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3

เตียงหากเป็นผูใ้หญ3่ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกั

ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้** 

  อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั (EconomyClass)แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ 

6.  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบEtatsSchengen  

7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ3,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตาม

เง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.  

กรมธรรม)์ 

9.  ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ2ยโูร/ท่าน/วนั 

10.  พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 

11.  นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

12.  ค่านํา้หนกักระเป๋า (นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม) 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของไทย 

2.  ภาษีหกัณท่ีจ่าย3%และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%ในกรณท่ีีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์น้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 



1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อไดร้บัเงินมัดจาํแล้วเท่านั้นส่วนท่ี

เหลือชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนท่ีเหลือ 40 วันก่อนการ

เดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6.กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง15 วันทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนดเง่ือนไข

การชาํระเงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   บริษัท

จะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้านโดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเท่านัน้ 

7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผล

ของวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินคา่บริการ 

-ยกเลิกการเดินทาง45วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย(ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วนัคืนมัดจาํ 100%(50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า

มัดจาํโรงแรมเป็นตน้) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง15–29 วนัคืนมัดจาํ 50%(25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

 -ยกเลิกก่อนการเดินทาง0-15วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

-กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว



เคร่ืองบินไปแลว้หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุสาํคัญเพิ่มเติม 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุวิสัยอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆฯลฯท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ทั้งนีท้างบริษัทจะ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นสาํคญั 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี 

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง 

5.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า2ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิลแชร์

หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองไดฯ้ลฯกรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ

บางรายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

ต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทาง

กลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ 

2. ทางบริษัทฯไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ3,000–10,000

บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋วRefund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย

การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้าํหนด 



4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันเพ่ิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน 

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอคาํยืนยันว่าทวรัน์ั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

7. ท่ีนั่ง LongLegทางบริษัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10.  ทางบริษัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมท่ีพัก 

1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน) 

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3เตียงหากเป็นผูใ้หญ่3ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า 

3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ3ท่าน/3เตียง(TripleRoom)หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่

คนละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ(TradeFair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี)ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะTraditionalBuilding (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค)บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงได้ท่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 



1. การอนมุัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑตูทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บหาก

ผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่านทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี

ใดๆทัง้สิน้และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่าทางบริษัท ฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นใหก้บัท่านเน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้

โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. สาํหรบัท่านท่ีพํานักอาศัยศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผู้ยื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเองณ

ประเทศท่ีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่ 

 


