
 

 

 



 

 

 
 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 
เท่ียวบินท่ี EK373 (20.35 – 00.50+1) / EK071 (03.20 – 08.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.45 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 

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

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนัน้น าท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) น าท่านขึน้รถไฟฟ้า
มงต์มาตร์ (Furnicular) รถไฟอตัโนมตัิท่ีเช่ือมระหวา่งฐานกบัยอดมหาวิหารศกัดิ์สิทธ์ิ (Basilica of 



 

 

the Sacred Heart) เป็นระบบขนสง่ทางลาดท่ีให้บริการในยา่น Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส ในเขตท่ี 18 ด าเนินการโดย RATP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการขนสง่ของกรุงปารีส ระบบเปิด
ในปี 1900 สร้างขึน้ใหมท่ัง้หมดในปี พ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2534 

น าท่านถ่ายภาพท่ีด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานท่ีท่ีถกูขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธ์ิของปารีส” 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 น าท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉาก
หลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลงั แต่
เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 
น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC 

De Triumph) อนสุรณ์สถานท่ีส าคญัของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบั
สองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เย่ียม 
น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชัว่โมง  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 

 



 

 

 (โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
พัก 2 คืน 

 

 3 ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พพิธิภณัฑ์ลูฟว์-แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์-ห้าง La Samaritaine 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ
แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบั
โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St.  Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของ ลี โอนา ร์ โด  ดาวิน ชี  ผ่านชม 
พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum)  ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของ
ประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยูริ่มแมน่ า้แซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนี ้
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะทางประวตัิศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะ
หลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆ 
น าทา่นช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัประดา



 

 

อย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ 
Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแตง่
ของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปัน้และราวระเบี  ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมือง

ทอ่งเท่ียวอยา่งปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีมี้ลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยู่เยอะ
มาก มีสินค้าตา่งๆท่ีทนัสมยัให้เลือกซือ้ได้อย่างจใุจ ไมต่กเทรนด์ เรียกได้วา่อะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบ
ทกุย่ีห้อ  



 

 

น าท่านช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นัน่คือการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้จนได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณ์สถานทาง
ประวตัิศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่ง
ใหม่ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 
600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิง้แบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนให้ได้ชม
ตลอดปี 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง 
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพียง 200 เมตร) 
 

 4 น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น า้พุเจท็โด้-ชาโมนิกซ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 
13 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

 เดนิทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

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



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือย่อท่ีใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีช่ือเล่นว่า 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝร่ังเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารักในตวัเอง มี
ทศันียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บ้านมีการ
ผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผู้คนในพืน้ท่ีเข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวได้
อยา่งลงตวั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนิยายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะ) 
 
 



 

 

(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนิยายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะ) 

 
 



 

 

 5 ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-แทสซ์-เซอร์แมท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นสู ่สถานีไอ กุย ดู มิด ิ(Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ให้ทา่นได้ต่ืนเต้น
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหน้าผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 

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



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรี
สอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่
รถยนต์ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุด

ชมวิวของเมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทัง้ตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) อิสระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบข้าง
และบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 



 

 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 
 

 6 เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-กอร์นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น-กรินเดลวาลด์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่กอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืน
ใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มช่ืนชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ 



 

 

เพลิดเพลินกับทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตดักับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่
ลานหิมะอนักว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตนูวอล์ทดีสนีย์
น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พาทา่นนัง่รถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden ทา่นเดนิเท้าสู ่ทะเลสาบริฟ
เฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายท่ีชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ได้สวย
ท่ีสุด ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แหง่ ท่ีล้อมรอบด้วยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  



 

 

อิสระให้ทา่นเดนิเลน่พกัผอ่น หรือได้มีเวลาในการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซือ้นาฬิกา
ย่ีห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น  Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมด้วยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนตกิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Sun Star, Grindelwald หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นเล็กท่ามกลางภูเขา) 



 

 

 7 ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น า้แขง็-ลูเซิร์น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นนัง่รถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี และ
งาน แกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ
ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้สัมผสัและเลน่สนกุกบั
การเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้

สนกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุในสวิส แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้อม ทัศนียภาพ

บริเวณรอบๆ ลเูซิร์น เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบสมยัใหม ่มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง
ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เชน่กหุลาบและทิวลิป
อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

 พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมในเมือง) 

 8 ลูเซร์ิน-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-ลอห์ริ เฮ้าส์-ซูริค-บาห์นฮอฟสตราสเซอ-สนามบนิซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 แห่งฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) 
เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตร์ของสวิส สะพาน
ไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ต
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง  
ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ท่ีเปรียบสเหมือนสญัญลกัษณ์ของเมือง ซึง่ถกูสร้างขึน้
ในศตวรรษท่ี 13 
น าทา่นชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิส์ิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวั
โบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึง่ใน สถาปัตยกรรมท่ี
ส าคญัท่ีสดุในชว่งโกธิคตอนปลายแหง่หนึง่ในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแหง่นีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็น
เมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และมีพระอาทิตย์ตกดนิสวยท่ีสดุในสวิตเซอร์แลนด์ 



 

 

น าทา่นเย่ียมชม ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
ยโุรป ร้านค้าท่ีผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนด์สวิสชัน้น า
ระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากท่ีส่วนใหญ่มีเพียงชิน้เดียวใน

โลก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศนูย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึง่
มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกวา่โบสถ์อ่ืนๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้ บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ช่ือวา่แพงและ
หรูหราท่ีสดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เชน่ร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดงัอยา่ง Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเส้นนีมี้ร้านขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้
น าของโลก ท่ีสมกบัค าเลา่ลือวา่ “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาท่ีสวิตเซอร์แลนด์” 



 

 

 
 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือตรวจเช็ค

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 
21.35 น. ออกเดนิทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เท่ียวบนิท่ี 

EK086 (21.55–07.10(+1)) / EK372 (09.30–18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 
ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 
 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุข้อ เพ่ือ ประโยชน์ของทา่นเอง และเพ่ือความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร์ และชาระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 
3 เตียงหากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  



 

 

7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม์) 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท์,คา่ซกัรีด,มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6.  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 



 

 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าด้วยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษทัจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศลา่ช้า ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  
- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใช้จา่ย100%ของราคาทวัร์ 
-ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีหกัคา่ใช้จา่ย100%  
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบนิไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิการลา่ช้าของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าช้าของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะ
ค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 



 

 

ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ ท่ีตัง้ครรภ์,เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ,ผู้ ท่ีนัง่วิล

แชร์หรือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 
1.  ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั

ทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่่าจะด้วย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิซึง่มีคา่ใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund)ผู้ เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนินัน้ ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวร์ันัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อนมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 



 

 

9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10.  ทางบริษทัฯไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ล้ว (ยกเว้น โรงแรมท่ีทางบริษัทการันตีวา่ได้พกัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันอาจท าให้ห้องพก ัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า

สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 

1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และ คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดนิทางเทา่นัน้  เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานฑตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถาน ฑตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซ่าไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 



 

 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านักอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้หรือไม ่ 

 


