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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี-พระราชวังแฮเร็นเคียมซี-เมืองซาลสบ์วรก์-สวนมิราเบล 
                 หมู่บ้านฮัลลส์ตัทท ์  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอร์ไลน์ 
(EK)  เที่ยวบินที่  EK385 (01.05-05.00) // EK49 (08.40-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ขอตอ้นรบัท่านเขา้สู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้

เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลาง
ทาง วฒันธรรมของภมูิภาค และเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑท์ี่เด่นท่ีสดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี(Prien am Chiemsee) (เมืองท่องเที่ยวที่
ส  าคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่  เพื่อน าท่านล่องเรือสู่  พระราชวังแฮเร็นเคียมซี  
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(Herrenchiemsee) เข้าชมด้านใน พระราชวังแฮเร็นเคียมซี ตั้งอยู่ที่เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบ
เคียมเซ เข้าชมพระราชวังแฮเร็นเคียมซี ที่สรา้งโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ตามแบบ
ส่วนกลางของพระราชวังแวรซ์ายที่ฝรั่งเศส เป็นวังที่ใหญ่ที่สุดที่ทรงสรา้ง วังแฮเร็นเคียมซีเป็นวงัที่
แสดงถึงความชื่นชมที่พระเจา้ลดุวิกที่ 2 ทรงมีต่อพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส ในหอ้งกระจกบน
เพดานเป็นภาพเขียนของพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ทรงประสงคจ์ะสรา้งวงันีใ้หท้ดัเทียมกบัพระราชวงัแวร์
ซาย แต่ทรงสรา้งเสรจ็เพียงสว่นกลางก่อนที่จะสิน้พระชนมจ์ึงเหลืออีก 50-70 หอ้งที่ยงัไม่ไดส้รา้ง แต่
การสรา้งไม่ไดท้รงตัง้ใจจะใหเ้หมือนพระราชวงัแวรซ์ายไปเสียทุกตารางนิว้ 
น าเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ใชเ้วลาเดินทางประมาณ1 ชม.
เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก เมืองซาลส์
บวรก์ มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมือง
ซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย

คาทอลิกที่ส  าคัญของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ้
สินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทัง้มีรา้นคา้สินคา้แฟชั่นมากมาย 
น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุส์ีสนัสวยงาม รูปป้ันและน า้พสุไตลบ์ารอค สถานที่แห่งนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
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อมตะชื่อก้องโลก The Sound of Music จากนั้นน าชม บ้านเกิดโมสาร์ท  กวีเอกของโลกชาว
ออสเตรียน ปัจจบุนันีเ้ป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงประวติัของโมสารท์และครอบครวั  
น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut รมิทะเลสาบ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 
พักที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นมรดกโลกฮลัลส์ตทัท)์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  ชมวิวเมืองฮัลสตัทท ์– Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – คาปรุน –  
                 น่ังกระเช้าขึน้ สู่ ยอดเขาคิทสส์ไตนฮ์อรน์ - เมืองคิทซบู์เฮล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินชมวิวเมืองฮัลสตัทท ์ชมทศันียภาพอนัเป็นเอกลกัษณข์องใจกลางเมืองประวติัศาสตร์
ทะเลสาบ  เป็นหมู่บา้นที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขุนเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในพิกดั
ที่มีทศันียภาพสวยงามที่สดุของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสดุคลาสสิค
ของหุบเขาสูงที่โอบลอ้มทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน า้ใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พรอ้มสะทอ้นภาพ
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ความอลงัการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็น
ทวีคณู ไปพรอ้มๆ กบับรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกนัเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สดุน่ารกัซึ่งเติมไป
ดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์แลว้น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโกเซา ชมุชนเล็กๆ บนแนว
เทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รฐั Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชมุชน
นีม้ีมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 มีความอดุมสมบูรณ ์โกเซาลายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และป่าไม่อนัแสน
อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้ และล าธารอันแสนอุดมสมบูรณ์เดิมทีประชากรที่เมืองนี ้ 
ประกอบอาชีพท าเหมืองเกลือมาตัง้แต่อดีตแต่ปัจจุบนัการท่องเที่ยวเริ่มเขา้มาเป็นรายไดห้ลกัของ
ที่นี่ ชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใตซ้ึ่งเป็นส่วนอลั
ไพนข์องอัปเปอรอ์อสเตรีย ตั้งอยู่ใกลเ้มือง Gosau ซึ่งอยู่ใกลก้ับเมือง Salzburg ภูเขาที่ลอ้มรอบ
ทะเลสาบเรียกว่าเทือกเขาดคัชไตน์ ประกอบไปดว้ย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, Hinterer 

Gosausee 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาดที่มีประชากรอาศยัอยู่
ไม่ถึง 10,000 คน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซลเลอรซ์ี และโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอรน์ (Hohe 
Tauern) จากเมืองที่ก่อตัง้โดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนีเ้ซลล ์อัม ซี เป็นจุดหมายปลายทาง
แห่งการพกัผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ลอ้มรอบดว้ยหบุเขา ท าใหส้ภาพอากาศเย็นสบาย และมีความ
ร่มรื่นตลอดทัง้ปี เดินชมเมืองไปตามชายฝ่ังทะเลสาบอันงดงาม ด่ืมด ่าภาพบรรยากาศน า้สีคราม
สดใสในทะเลสาบเซลล ์ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 
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เดินทางต่อสู ่เมืองคาปรุน (Kaprun) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆในรฐัซาลซบ์รูก์ (Salzburg) และเป็นเมือง
ที่ตัง้ของยอดเขาคิทสช์ไตนฮ์อรน์ (Kitzsteinhorn) น าท่านน่ังกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทสช์ไตนฮ์อรน์
(Kitzsteinhorn) ที่ทอดตวัอยู่ทางทิศเหนือของยอดอลัไพน ์มีความความสงู 3,029 เมตรตัง้อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอรน์ (Hohe Tauern National Park) ก่อตัง้ขึน้ใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็น
อทุยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนรุกัษท์ี่ใหญ่ที่สดุในยโุรป   

 
น าท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี  สัมผัสกับกิจกรรม
มากมายบนยอดเขาแห่งนี ้ ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยาน
แห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร ์Cinema 3000 และต่ืนตาต่ืนใจไปกบั Panorama Platform ได้
เวลาอนัสมควร 
เดินทางสู่ เมืองคิทซบ์ูเฮล (Kitzbuhel)  เป็นเมืองสกีรีสอรท์สดุสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา
แอลป์ในแควน้ทิโรล ประเทศออสเตรีย ซึ่งตัง้อยู่ใกลก้บัเทือกเขาแอลป์เพียง100 กม.เท่านัน้ อีกทัง้ยงั

มีชื่อเสียงในเรื่องของสกี และเป็นสกีรีสอรท์เป็นอันดับตน้ๆ ของโลกอีกดว้ย เดินเล่นชมเมือง และ
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบา้นเรือนที่มีสีสนัสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารกัแห่งนีต้ามอัธยาศัย ได้
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เวลาอันสมควร อิสระกับการชอ้ปป้ิง ถนน Vorderstadt ถนนการคา้สายหลกัของเมืองซึ่งเรียงราย
ดว้ยบา้นเรือนหลากหลายสี ซึ่งบางช่วงจะทาสีเป็นแนวพาสเทลทัง้หมด 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Tiefenbrunner หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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4 อินสบ์รูกค-์หลังคาทองค า–ททิเิซ่-Black Forest-โรงงานนาฬิกากุ๊กกู 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบ์รูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจรงิ เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า  
ที่ตั้งของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินส์บรูกค ์ที่นักท่องเที่ยว

เกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบริเวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัชื่อดงัอย่าง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดบันานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (itisee) ทะเลสาบที่ใหญ่
ที่สุดในป่าด ามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกวา้ง 700 เมตร ผ่านบริเวณนีท้่านจะไดพ้บกับ
ยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าด า นั่นคือ ยอดเขา Feldberg ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเล
สาบทิทิเซ่ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติที่หอ้มลอ้มทะเลสาบแห่งนีไ้วน้  าท่าน ชมวิว
ทิวทัศนข์องทะเลสาบทิทิเซ่ และความงดงามของป่าด า (Black Forest) มนตเ์สน่หท์ี่ท่านจะตอ้ง

หลงใหลไม่มีวนัลืม น าท่าน แวะซือ้ของท่ีระลกึตน้ต ารบัของนาฬิกากุ๊กก ูไดเ้วลาอนัสมควร 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักที ่Hotel Hofgut Sternen หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 น ้าตกไรน-์ลูเซิรน์-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาริกิ- 
       อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู ่น ้าตกไรน ์(Rhine Fall) เป็นน า้ตกที่ตัง้อยู่ในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นน า้ตกที่ทรง
พลงัที่สดุในยโุรป น า้ตกไรนต์ัง้อยู่บรเิวณพรมแดนระหว่างมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูรกิ น า้ตกแห่งนี ้
มีความกวา้ง 150 เมตร และสูง 23 เมตร ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ  น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านกัท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สดุ 

มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ใหท้่านอิสระ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็ม
บาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกั
สะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทัศนียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านน่ังกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ตั้งอยู่ในเมืองลูเซิรน์ ซึ่งไดร้บัสมญานามว่า 

“ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยมีความสงูประมาณ 1,797 เมตร ยอดเขาแห่งนีส้ามารถมองเห็นวิวไดอ้ย่าง
สวยงาม เนื่องจากไม่มีภูเขาอ่ืนๆมาบงัทัศนียภาพ สามารถมองเห็นมุมสูงของเมืองและทะเลสาบ
ดว้ยวิว 360 องศา คนไทยไดรู้จ้ักยอดเขาแห่งนีจ้ากละครเรื่อง “อย่าลืมฉัน” ที่ไดม้ีการถ่ายท าฉาก
ตอนจบบนยอดเขารกิิแห่งนี ้จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่เมืองลเูซิรน์ (Luzern) 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่  
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16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์(Reuss River) 

เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแลต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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6 ยอดเขาจุงเฟรา-เบริน-์บ่อหมีสีน ้าตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทาง สู่สถานี กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่
ล่าสุด Eiger Express จงุเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรนิเดลวาลด ์ 

สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์และเปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) 
ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสาร
รถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายเุก่าแก่

กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและ
เลน่สนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
ท่านเดินทางสูเ่มืองเบิรน์(Bern)  เบิรน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 
หรือ หมี นั่นเอง น าท่านเยี่ยมชมเมืองเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ทุ่มเทใหก้บั
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ศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน พิธภณัฑ์
นี ้ เป็นของ พอลคลี น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
น าท่านเดินทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ(์Bahnhof Platz) จตัรุสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสาย
หลกัที่มีรา้นอาหาร รา้นคา้ ต่างๆมากมาย น าท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison 
Tower) น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม 
(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Holiday Inn Bern – Westside หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEU061012-EK Europe Romantic Route Germany Switzerland Austria France 10D7N 

7 น่ังรถไฟ TGV-ปารีส-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์พธิภัณฑอ์อรแ์ซ-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ-่ 
       ประตูชัยนโปเลียน-ล่องเรือบาโตมูซ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่เจนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 

เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่าน แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่

ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก 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) ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัที่ 10 ของโลก ตัง้อยู่รมิแม่น า้เซน 
เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท์ี่รวบรวมงานศิลปะทางประวติัศาสตร์
ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่  มากกว่า 2,000 ชิน้ รวม
ประติมากรรมต่างๆ น าท่านเดินทางสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมมุสวยสดุฮิตที่มี หอ
ไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั ไอเฟลเป็นหอคอยที่มีโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร ์เป็น
หนึ่งในสิ่งก่อสรา้งที่โด่งดงัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ชื่อตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้
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น าของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องงานแสดง
สินค้าโลก เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร ์และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส  
ผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีส
และเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณส์ถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถู้ก
สรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลา้ที่ไดร้่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน

สงคราม นโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกดว้ย น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ 
(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และ

โบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ 
ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

7 พระราชวังแวรซ์าย-La Vallee Village 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
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UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าทุกท่านเดินทางถึง La Vallee Village เอา้เล็ทชอปป้ิงใกลป้ารีสที่สายช้อปตอ้งเคยไดย้ินชื่อกนั
มาบา้งแลว้ เอา้เล็ทแห่งนีเ้ป็นสถานที่ชอ้ปป้ิงที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถว้น เป็นแหล่งชอปป้ิง
ใกลป้ารีสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมรา้นคา้ของแบรนดแ์ฟชั่นและไลฟ์
สไตลต่์างๆไวม้ากว่า 110 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ราคาย่อมเยาไล่เรียงไปจนถึงแบรนดไ์ฮเอน
ราคาสงูขึน้มาหน่อย โดยแต่ละรา้นยงัมีสว่นลดมากกว่า 50% พรอ้มเสนอใหก้บัสายชอ้ป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

8 La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม
ตลอดปี 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
ชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลักษณ์ที่มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง

สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยว
อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลูกคา้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม  
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 
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21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK76 (21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.05 
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

8 สนามบินสุวรรณภูม ิ
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
10 – 19 มีนาคม 2566 129,999.- 129,999.- 32,000.- 

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

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน****เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรป
บงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 
ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้
จดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
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5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

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

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
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5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
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6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้
ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
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5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 
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9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

  


