
 



 
 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK) 

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

ประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 

 2 ปารีส-น่ังรถ Funicular-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมูซ 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้นาํท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) นาํท่านขึน้รถไฟฟ้า

มงตม์าตร ์(Furnicular) รถไฟอตัโนมติัท่ีเชื่อมระหว่างฐานกบัยอดมหาวิหารศกัดิ์สิทธิ์ (Basilica of 

the Sacred Heart) เป็นระบบขนสง่ทางลาดที่ใหบ้รกิารในย่าน Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศ



ฝรั่งเศส ในเขตท่ี 18 ดาํเนินการโดย RATP ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นการขนสง่ของกรุงปารีส ระบบเปิด

ในปี 1900 สรา้งขึน้ใหม่ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2534 

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

Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีที่ถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิ์ของปารีส” 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉาก

หลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่

เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุนํา้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 

นาํท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชดาํเนิน พรอ้มชมความย่ิงใหญ่ของประตูชัย(ARC 

De Triumph) อนสุรณส์ถานที่สาํคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ย่ิงใหญ่เป็นอันดับ

สองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก 

โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เย่ียม 

นาํท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่นํา้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ

เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้

ล่างจะมีกระจกโดยรอบ สาํหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชั่วโมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

 



พักที ่

Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
พัก 2 คืน 

 



 3 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ห้าง La Samaritaine 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ

แห่งหน่ึงในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้

อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 

UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น

พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับ

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

with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโ ด่งดังของลี โอนาร์โด  ดา วินชี  ผ่ านชม 

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

ประเทศ และ เป็นอนัดบัที่ 10 ของโลก ตัง้อยู่รมิแม่นํา้แซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้

กลายเป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะ

หลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท่ี้น่ี มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆ 

นาํท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมชีื่อเสียงมากท่ีสดุแห่ง

หน่ึงของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มี

ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับประดา



อย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ 

Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแต่ง

ของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนป้ันและราวระเบี ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมือง

ท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ที่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะ

มาก มีสินคา้ต่างๆท่ีทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว่้าอะไรใหม่ๆมา Galleries 

Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นํา้หอม มีครบ

ทกุย่ีหอ้  

 
นาํท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ

ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ

ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง

ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง

ใหม่ท่ีเนน้ยํา้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 

600 แบรนด ์ใหท่้านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม

ตลอดปี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-นํ้าพุเจท็โด้-ชาโมนิกซ ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 

13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี

นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหน่ึงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

 เดินทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเขา้ชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาท่ี

ชาวสวิตและนักท่องเท่ียวนิยมเข้ามาเย่ียมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า 

ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ  (Monument National) 

, น้ําพุเจ็ทโด้  (The Jet d’ Eau) 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีชื่อย่อท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีชื่อเล่นว่า 

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

ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารกัในตัวเอง มี

ทัศนียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการ

ผสมผสานท่ีอยู่อาศัยของผูค้นในพืน้ท่ีเขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพักสาํหรบันกัท่องเท่ียวได้

อย่างลงตวั 

 

 



เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหมิะ) 

 



พักที ่

Hotel Mercure Chamonix หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนยิายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหมิะ) 

 

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

นาํท่านสู ่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ใหท้่านไดต่ื้นเตน้

หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหน้าผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 

Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน

ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 

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

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนาํท่านเดินทางสูเ่มืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้

สูเ่มืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอด

มลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนตท่ี์ใชน้ํา้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้ นาํท่าน

เดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) 

อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมน

ติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พักที ่

Hotel La Couronne, Zermatt หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
 

 6 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-กรนิเดลวาลด ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ

ฟันเฟืองสูก่อรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ต่ืนตาต่ืน

ใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ 

เพลิดเพลินกับทิวทัศนอ์ันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า นาํท่านสู่

ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น

(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดีสนีย์

นําไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์

โดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาท่านนั่งรถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden ท่านเดินเทา้สู ่ทะเลสาบริฟ

เฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายท่ีชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ไดส้วย

ที่สุด ดา้นหนา้เป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม ้ดา้นล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  

อิสระใหท้่านเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกา

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

Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ

เขารายล้อมด้วยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ

เทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก 

พักที ่Hotel Sun Star, Grindelwald หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



 

พักที ่

Hotel Sun Star, Grindelwald หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 

 7 ยอดเขาจุงเฟรา-ถํา้นํา้แข็ง-ลูเซิรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านนั่งรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะได้

สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถํา้น้ําแข็ง 1,000 ปี และ

งาน แกะสลกันํา้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารนํา้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของ

ของธารนํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท่้านไดส้มัผสัและเลน่สนุกกบั

การเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้

สนกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 นาํท่านเดินทางสูเ่มืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุในสวิส แต่ยงั

รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ชื่อว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุด มี

ทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ลอ้ม ทัศนียภาพ

บรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง

รมิทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิป

อากาศรมิทะเลสาบเย็นสบาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

พักที ่

Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 



 

 8 ลูเซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเปล-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร ์

โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์-ลอหร์ิ เฮ้าส-์ซูริค-บาหน์ฮอฟสตราสเซอ-สนามบนิซรูิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียสิ์งโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 

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

เป็นสะพานไมท่ี้เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน

ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํา้ ท่ี

จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทน

จาํหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแล็ต

และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยคุกลาง  

ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสญัญลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้

ในศตวรรษที่ 13 

นาํท่านชม โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธิ์ที่สาํคญัของเมือง ตวั

โบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมท่ี

สาํคญัท่ีสดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหน่ึงในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็น

เมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์



นาํท่านเย่ียมชม ลอหริ์ เฮ้าส ์ร้านชา่งทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ท่ีสดุใน

ยโุรป รา้นคา้ที่ผลิตและจาํหน่ายเครื่องประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมที่่รวบรวมแบรนดส์วิสชัน้นาํ

ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะลํา้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากท่ีส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน

โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่ง

มอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร(์St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  

จากนัน้นาํท่านช็อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ

หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ

เช่นรา้นเสือ้ผา้ เครื่องประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และย่ีหอ้อ่ืนๆอีก

มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจาํนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้

นาํของโลก ท่ีสมกบัคาํเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ 



เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อตรวจเช็ค

เอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.35 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 

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

ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ

อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

22-30 กันยายน 65 119,999.- 119,999.- 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 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 

เมื่อท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย

เหตทุี่บรษัิทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎ

การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 

3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ

หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบตุามรายการ  

6.  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  



7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป

ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

             กรมธรรม)์ 

9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 

10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 

11.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

12.     ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด  

6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์น้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนด             

เงื่อนไขการชาํระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   

บรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 



7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ

ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษัิท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด  

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

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมัดจาํมาแลว้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สิทธิ์ในการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวิุสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะ

คาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 



เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย

กรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ

บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั

ท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบินซึง่มีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 

บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย

การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

 



โรงแรมทีพ่ัก 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษัิทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษัิทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  

3. สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

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

อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ

เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะม ี

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท่้านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษัิทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพียงตวักลาง

และ คอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้  เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน

กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้

โดยสถาน ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ  

3. สาํหรบัท่านที่พาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 

ประเทศท่ีท่านพาํนกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษัิทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม ่ 

 


