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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17.00 น.

20.05 น.

2

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั ้น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์ เตอร์ สายการบินโอมาน แอร์ (WY) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวก
ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน โอมานแอร์ (WY)
เที่ยวบินที่ WY816 (20.05–23.25) // WY115 (02.45–07.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทาง
ประมาณ 17 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ บนเครื ่อง

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต-วูร์ซบวร์ ก-ศาลาว่ าการเมืองวูร์ซบวร์ ก-มหาวิหารวูร์ซบวร์ ก-นูเรมเบิร์ก
ปราสาทนูเรมเบิร์ก
07.05 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5-6 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองวู ร์ซบวร์ ก (Wurzburg) ใช้ระยะเวลา
เดิ นทางประมาณ 1.10 ชม. เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้ นบาวาเรี ย ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่งแม่น ้าเมน

ซึง่ เป็ นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมันและเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก
นาท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี ้ โดยเริ่ มจาก ศาลาว่ าการเมือง (City Hall) และ
แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่ งเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สร้ างขึ ้นเมื่อ ค.ศ. 788 และ
ในการก่อสร้ างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้ รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ ภายนอก
มหาวิหารสร้ างแบบโรมาเนสก์ จากนันน
้ าท่านแวะถ่ายรู ปกับ พระราชวังวู ร์ซบวร์ ก (Wurzburg
Residence) สร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึง่ อดีตคือพระราชวังเก่า สร้ างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก
นาท่านชม ป้ อมมาเรี ยนแบร์ ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้ างมาตังแต่
้ ช่วงก่อนคริ สตกาลโดย
ชาวเคลท์ เพื่อใช้ เป็ นที่หลบภัย กระทัง่ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้ สร้ างเพิ่มเติมบนพื ้นที่เดิมของโบสถ์
มาเรี ยนเคียเชอร์ ชมสะพานอัลเทอไมน์ บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าข้ ามแม่นา้ ไมน์
จุดเด่นที่สุดคือรู ปปั น้ ของนักบุญทังหลายที
้
่ ตงเรี
ั ้ ยงรายอยู่ทงสองข้
ั้
างสะพาน ซึ่งสะพานหินแห่งนี ้

กลางวัน

ตามประวัติ คื อ สร้ างในปี 1473-1543 และได้ มี ก ารบูร ณะหลายครั ง้ เนื่ อ งจากถูก ท าลายจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เ มื อ งนู เ รมเบิ ร์ ก (Nuremberg) เมื องที่ ไ ด้ รับสมญานามว่าเมื องแห่ง เทพนิ ย ายของ
เยอรมัน หากใครเป็ นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้ อน ปราสาทราชวัง

แบบในการ์ ตนู ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทัว่
ทังเมื
้ อง ต้ องที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิร์กนันเสมื
้ อนดังเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้ รับการรักษาเอาไว้ ได้ อย่าง
สมบูรณ์ จากนันน
้ าท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้ าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษี
อากรในอดีตที่ถือเป็ นอาคารประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึง่ ของเมืองนูเรมเบิร์ก
จากนันน
้ าท่านชมบริ เวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึง่ มีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง
อันถือเป็ นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศเยอรมนี ด้ านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์ พระ
แม่ มาเรี ย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้ าจัว่ ของโบสถ์ พระแม่มาเรี ย ตัว
นาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี ้ถูกสร้ างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นการราลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองคาปี 1356 ที่ตราขึ ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ ิทธิ์
นาท่านเข้ าชม ปราสาทเนิร์นแบร์ ค (Nürnberger Burg) เป็ นหมู่อาคารป้อมปราการในสมัยกลาง
ตังบนสั
้
นเขาหินทรายในเมืองนูเรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแห่งนี ้ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งใน
ปราการที่ยากจะเอาชนะที่สดุ ของทวีปในโรปในสมัยกลาง สะท้ อนความสาคัญของเมืองนี ้ในฐานะ
เมื องที่ ขึน้ ต่อจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิ ทธิ์ โดยตรงอาคารหลังแรกเริ่ ม ก่อสร้ างขึน้ ราว ค.ศ. 1000
ปราสาทนี ้สามารถแบ่งออกได้ สามยุคคือ :

เย็น

- ยุคแรก คือการเริ่มลงหลักปักฐานภายใต้ ราชวงศ์ซาลีเออร์ (ค.ศ. 1027–1125)
- ยุคที่สอง คือการสร้ างอาคารหลังใหม่ภายใต้ ราชวงศ์โฮเอินชเตาเฟิ น (ค.ศ. 1138–1254)
- ยุคที่สาม คือการบูรณะครัง้ ใหญ่ในสมัยกลาง
ปราสาทหลังนี ้เริ่ มสูญเสียสถานะความสาคัญภายหลังสงครามสามสิบปี ในช่วงปี 1618 ถึง 1648
ปราสาทหลังนี ้ได้ รับความเสียหายมากจากการทิ ้งระเบิดทางอากาศในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่
สองพื ้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็ นซากปรักหักพัง เหลือแต่เพียงโบสถ์น้อยและหอคอยเท่านันที
้ ่อยู่รอด
ต้ องใช้ เวลากว่าสามสิบปี ในการบูรณะขึ ้นใหม่จนมีสภาพเฉกเช่นในปัจจุบนั
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Sheraton Carlton, Nuremberg หรือระดับเทียบเท่ าระดัย 5 ดาว
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นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-เขตเมืองเก่ า-ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ ก (Rothenburg) เป็ นเมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ใน
เขตบาวาเรี ยปั จจุบนั เมืองโรเธนบวร์ ก ได้ กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของนักท่องเที่ยว
จากทั่วโลก จนได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์ มากที่สุดของเยอรมนี มีกาแพงเมือง
ล้ อมรอบอย่ า งสมบู ร ณ์ พ ร้ อมด้ วยประตู เ มื อ ง และหอคอยทั ง้ 8 ภายในเมื อ งเต็ ม ไปด้ วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ พร้ อมบ้ านเรื อนรูปแบบเยอรมันขนานแท้ ที่บง่ บอก
ถึงความรุ่งเรื องและบรรยากาศราวกับว่าวันเวลาได้ หยุดนิ่งมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 นาท่านเดิน

เล่นชมเมือง ที่ประกอบไปด้ วยถนนสายแคบๆที่สร้ างขึ ้นแบบสลับซับซ้ อน งดงามด้ วยบรรยากาศ
สองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยอาคารบ้ านเรื อนสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ ที่ยงั คงสภาพเดิมได้ อย่าง
ยอดเยี่ยมที่สุดการเดินเล่นในเมืองนี ้ จึงมีคนเปรี ยบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ ง ” นาท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่ า การเมื อง (Rathaus) ที่ตงตระหง่
ั้
านเป็ นสัญลัก ษณ์ ที่
สาคัญของเมือง เป็ นอาคาร 2 หลังสร้ างติดกัน อาคารด้ านหน้ าเป็ นสไตล์เรอเนสซองส์ ส่วนอาคารสี
ขาวด้ านหลังเป็ นสไตล์โกธิค เป็ นอาคารที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ยคุ เริ่มต้ นของเมือง หอนาฬิกาที่สร้ างขึ ้นในปี
1446 ทุก ๆ ชั่วโมง หน้ าต่างของหอนาฬิกาแห่งนี จ้ ะเปิ ดออก โดยจะมีต๊ กุ ตารู ปปั น้ ชายสองคนที่
เรี ยกว่า Meistertrunk หรื อ The Master Draught ทาท่ากาลังดื่มไวน์จากเหยือกขนาดใหญ่ โดย

ชายผู้ที่ดื่มไวน์นี ้ถือได้ ว่าเป็ นวีรบุรุษของเมืองเลยทีเดียว โดยมีเรื่ องเล่าว่า ในช่วงระหว่างสงคราม
สามสิบปี นนั ้ เมืองนี ้ได้ ถูกรุ กรานโดยท่านเคาน์ทิลลี่ (Count Tilly) ซึ่งประกาศว่า หากใครสามารถ
ดื่มไวน์จากเหยือกขนาดใหญ่นี ้ได้ โดยไม่มีการหยุดพัก จะยกเว้ นไม่ยึดเมือง ปรากฏว่าท่านเจ้ าเมือง
คือ ท่านลอร์ ด นุช (Mayor Nusch) รับคาท้ า และดื่มรวดเดียวจนหมด เมืองโรเธนบวร์ กจึงรอดพ้ น
จากการรุกรานนี ้ นาท่านผ่านชมโบสถ์ เซนต์ จอร์ จ ซึง่ สร้ างในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมีอาคาร

สมัยยุคกลางสไตล์บาร๊ อคหลายหลัง ซึ่งปั จจุบนั เปลี่ยนมาเป็ นโรงแรมและร้ านอาหาร รวมถึงเป็ น
ที่ตงของ
ั้
อ่ างนา้ พุเซนต์ จอร์ จ (St.George’s Fountain) ที่สร้ างในสไตล์เรอเนสซองส์ที่สวยงาม
เป็ นอ่างน ้าพุที่ใหญ่ที่สดุ ของเมือง ลึก 8 เมตร แต่เดิมมีไว้ ให้ ประชาชนใช้ น ้า และกักตุนน ้าไว้ ยามเกิด
เพลิงไหม้ ชมความงดงามของอาคารบ้ านเรื อ นหลากสีสนั และพลาดไม่ได้ กบั การถ่ายภาพบริ เวณ
จัตรุ ัส Plönlein ซึง่ มีความหมายในภาษาเยอรมันว่า “จัตรุ ัสเล็ก” เป็ นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สดุ ของ
เมืองด้ วยความลงตัวของทัศนียภาพ และสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื่อว่า

กลางวัน

Siebers Tower ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปีค.ศ. 1385 และประตูเมืองโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็ นจุด
สังเกตสาคัญ ถือเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวแวะชม และถ่ายภาพมากที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชม. เมืองที่สดุ แสนโร
แมนติก ตังอยู
้ ่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ ก บริ เวณฝั่ งแม่น ้าเน็กคาร์ ซึ่งเป็ นรัฐทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี ้คือเมืองสตุ๊ดการ์ ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจ
มากทังประวั
้
ติศาสตร์ ของเมือง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี ้เคยเป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาที่สาคัญของเยอรมัน เป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของเยอรมัน ด้ วยความสวยงามของเมืองนี ้ทาให้ มีนกั ท่องเที่ยวนับล้ านคนในแต่ละปี ต้องมาเยือน
เมืองแห่งนี ้เดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG)

น าท่า นชมปราสาทไฮเดลเบิ ร์ ก (Heidelberg Castle) เป็ น ปราสาทเก่ า ในเมื อ งไฮเดิล แบร์ ค
ประเทศเยอรมนี เป็ นหนึ่งในสิ่งก่อสร้ างจากยุคเรอแนซ็องส์ที่สาคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขา
แอลป์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าปราสาทแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อใด แต่ปราสาทหลังนี ้ได้ รับการกล่าวถึงครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1214 เมื่อจักรพรรดิฟรี ดริ ชที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้ พระราชทานปราสาทหลังนี ้

ให้ แก่ลดุ วิจที่ 1 ดยุกแห่งบาวาเรี ย ตังแต่
้ นนมา
ั ้ ปราสาทหลังนี ้ก็อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิท
เทลส์บคั จากการที่ปราสาทขนาดนี ้มีขนาดใหญ่และตังอยู
้ ่บนเชิงเขา หน้ าปราสาทมีแม่น ้าเนคคาร์

เย็น

4

ไหลผ่าน ปราสาทหลังนี ้จึงเป็ นป้อมปราการอย่างดีในการป้องกันข้ าศึก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Europaischer Hof, Heidelberg หรื อระดับเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

สตุ๊ทการ์ ด-เดินเล่ นชมเมือง-จัตุรัสกลางเมือง-Outlet Metzingen-สตราสบูร์ก
เดินเล่ นชมเมือง-มหาวิหารนอทเทรอดาม
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางไปยังเมืองสตุ๊ทการ์ ด (Stuttgart) ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้า Neckar เมืองใหญ่อนั ดับ 6 ของประเทศ เมือง
แห่งนี ้เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเป็ นที่ตงของโรงงานและส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัทหลาย
แบรนด์ ไม่วา่ จะเป็ น Porsche, Bosch, Mercedes-Benz, Daimler AG และ Dinkelacker
นาท่านชม พระราชวังแห่ งใหม่ (Neues Schloss) ที่สร้ างขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 ในสถาปัตยกรรม
บาโรคซึ่งนับเป็ นพระราชวังขนาดใหญ่แห่งท้ าย ๆ ที่สร้ างขึน้ ทางตอนใต้ ของเยอรมนี นาท่านชม
Collegiate Church สร้ างขึ ้นราวศตวรรษที่ 10-11 ด้ วยสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ นาท่านเที่ยวชม
Schillerplatz ซึ่งเดิมเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งเดิม ปราสาทแห่งนี ้เดิมเป็ นปราสาทกลางนา้ ที่มี อายุ
ย้ อนไปถึงศตวรรษที่ 10 เป็ นที่อยู่อาศัยของเคานต์และต่อมา ดยุกแห่งเวือร์ ทเทมแบร์ กและปั จจุบนั
เป็ นที่ ตงั ้ ของพิพิธ ภัณ ฑ์ Landesmuseum Württemberg โบสถ์ ของปราสาทยัง คงท าหน้ าที่ เ ป็ น
สถานที่สักการะบูชา เดินเที่ยวชม จั ตุรัสกลางเมื อง(Markplatz) ที่ถูกทาลายลงทัง้ หมดในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทาให้ อาคารรอบด้ านที่เห็นในปัจจุบนั เป็ นส่วนที่สร้ างขึ ้นมาใหม่ทงหมด
ั้
ให้ ทา่ น
ได้ อิสระช้ อปปิ ง้ Outlet Metzingen ที่ซงึ่ มีร้านให้ เลือกช้ อปปิ ง้ ได้ อย่างเต็มที่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชม. เป็ น
เมืองหลวงของแคว้ นอัลซาส ตังอยู
้ ่บริ เวณลุ่มแม่น ้าไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ ชื่อว่า
เป็ นหัวใจของยุโรป เดินทางถึง สตราสบูร์ก จากนันน
้ าท่าน เดินเล่ นชมย่ านเมืองเก่ า ที่เรี ยกว่า LE
PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ได้ รับการยกย่องให้
เป็ นมหาวิหารที่ดีที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค สร้ างด้ วยหินทราย
สีชมพูทงหลั
ั ้ งโดยสร้ างขึ ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานกว่า 260 ปี

เย็น

อิสระให้ ทา่ นถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้ เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Sofitel Strasbourg Grande Ile, Strasbourg หรือระดับเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
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สตราสบูร์ก-อองกิเซ็ม-กอลมาร์ -ลูเซิร์น-ล่ องทะเลสาบลูเซิร์น-นั่ง Cogwheel
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมื องอองกิ เซ็ม (Eguisheim) หมู่บ้านน่ารักในแคว้ น Alsace ที่ชื่อว่า เอกี เชม
(Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรัด ผังเมืองเป็ นตรอกซอกซอย คนไม่เยอะ มีมุมน่ารักๆ ให้ ถ่ายรู ป
ตลอดทาง นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กๆอันเป็ นเมืองบ้ านเกิดของ จิตร
กร และช่างแกะพิมพ์มาร์ ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริ ก โอกุสต์ บาร์ ตอลดี ผู้ออกแบบ
อนุสาวรี ย์เทพีเสรี ภาพ เป็ นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึง่ ของฝรั่งเศส และเป็ นสถานที่ที่ค่รู ักมัก
จะให้ คาสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้ วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปั ตยกรรมของอาคาร
บ้ านเรื อนเก่าแก่ จึงทาให้ เมืองกอลมาร์ เป็ นอีกหนึง่ ในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน
นาท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้ านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความ
งามของดอกไม้ ที่มีอยู่ทวั่ เมือง จัดเป็ นอีกเมืองที่ถกู จัดให้ เป็ นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้ รับการ
ขนานนามว่า ลิตเติ ้ลเวนิซปั จจุบนั เมืองเก่าแก่แห่งนี ้ได้ กลายเป็ นเมืองที่น่ามาเยือนเป็ นอันดับต้ นๆ
ของประเทศฝรั่ ง เศส เป็ น เมื อ งที่ มี ลัก ษณะสถาปั ต ยกรรม และบรรยากาศของเมื อ งโบราณมี

กลางวัน

บ้ านเรื อนที่สวยงาม และได้ รับการดูแลรักษาไว้ เป็ นอย่างดี บ้ านเรื อนแบบนี ้ เรี ยกว่า Colombage
(ฝรั่งเศส) หรื อ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็ นบ้ านครึ่ งไม้ ซุงซึ่งเป็ นแบบบ้ านที่เป็ นเอกลักษณ์ และ
เห็นได้ ทวั่ ไปในแคว้ นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้ านจะขึน้ โครงบ้ านด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ งรวมทังหลั
้ ง คา
ก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 34 นาที เมืองพัก
ตากอากาศที่ได้ ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้ มากที่สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบ
เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้ อม ให้ ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านตัวแทน
จาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านช็อคโกแล็ต

และช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

เย็น

นาท่านล่ อ งเรื อ ทะเลสาบลู เ ซิ ร์น (Cruise lucerne lake) เป็ นการล่องเรื อชมทะเลสาบที่ตงอยู
ั้ ่
ท่ามกลางหุบเขา โอบล้ อมไปด้ วยอ้ อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้ านเรื อนรูปทรงน่ารัก
สะดุดตา แต่งแต้ มให้ เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม และให้ กลิ่นอายแห่งความเป็ นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็ นอย่างดี อีก 1 จุดที่นา่ สนใจของเส้ นทางสายนี ้ก็คือ ท่านสามารถต่อ Cogwheel railway เพื่อที่จะ
ขึ ้นไปสัมผัสหมอกหยอกล้ อกับยอดเขา Pilatus ที่สูง 2,132 เมตรได้ โดย cogwheel railway นี ้ ได้
ถูกจัดอันดับให้ เป็ นสายรถ cogwheel ที่ชนั ที่สดุ ในโลก โดยมีความชันถึง 48 องศา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Villa Honegg หรือระดับเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
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เบิรน์ -บ่ อหมีสีนา้ ตาล-ชมย่ านเมืองเก่ า-ชาโมนิกซ์ -ยอดเขามองบลังค์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์ แลนด์ มีหมีสีน ้าตาลเป็ นสัญลักษณ์
เป็ นเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่สวยงาม เป็ นเมืองที่มีแม่น ้าล้ อมรอบไว้ ทง3
ั ้ ด้ าน ชื่อว่า “เบิร์น” มาก
จากคาว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็ นสัตว์ในยุตแบร์ ชโทลด์นามาตังชื
้ ่อเมือง เป็ นการตังชื
้ ่อเมืองตาม
สัตว์ที่เจอเป็ นตัวแรก หมีจงึ กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี ้ แม้ กระทัง่ ธงยังเป็ นรูป

หมี ถังขยะรูปหมี ร้ านค้ า โรงแรมหลายแห่งก็เป็ นรูปหมี ของฝากของที่ระลึกก็หมี

กลางวัน

นาท่านชมบ่ อหมีสีนา้ ตาล(Bear Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นาท่านชมมาร์ กาสเซ
ย่ านเมืองเก่ า ปั จจุบนั เต็มไปด้ วยร้ านดอกไม้ และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ
เดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับ
สูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านภาพวาดและร้ านขายของเก่าในอาคารโบราณ
ชมนาฬิกาไซ้ ท์ คล็อคเค่ นทรั ม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ ดทู กุ ๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้
นาท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้ างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครัง้ สุดท้ ายของพระเจ้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรี ยกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีชื่อเล่นว่า
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรื อ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม อยู่
ตลอดทัง้ ปี เป็ นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ

เย็น

สวิตเซอร์ แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มี
ทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็ นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการ
ผสมผสานที่อยู่อาศัยของผู้คนในพื ้นที่เข้ ากับร้ านค้ า ร้ านอาหาร และที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างลงตัว นาท่านสู่สถานี ไอ กุ ย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้
ท่านได้ ตื่นเต้ นหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้ าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A
Step Into The Void) ขึ ้นลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ตังอยู
้ บ่ ริเวณ
พรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ มีความ
สูง 4,807 เมตร ทัง้ "มองบลังค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว"
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมในหมูบ่ ้ านแห่งเทพนิยายโอบล้ อมด้ วยขุนเขาหิมะ)
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ชาโมนิกซ์ -เจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้ -นา้ พุเจ็ดโด้ -นั่งรถไฟ TGV ชัน้ โดยสารที่ 1
ปารี ส
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลกที่ นัก ท่อ งเที่ ยวอยากมาเยื อ นมากที่ สุด ปั จ จุบัน เมื อ งเจนี ว าเป็ น หนึ่ง ในศูนย์ ก ลางทาง
เศรษฐกิจ นาท่านเข้ าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจริ มทะเลสาบ
เจนีวาที่ชาวสวิสและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ ามาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้ และวิวทะเลสาบสี
ฟ้ า ชม นาฬิ ก าดอกไม้ (L’ horloge Fleurie), อนุ เ สาวรี ย์ แห่ งการรวมชาติ ( Monument

National), นา้ พุเจ็ดโด้ (The Jet d’ Eau)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ TGV Geneve เพื่อนั่งรถไฟ TGV ชัน้ ผู้โดยสารที่ 1 สู่กรุ งปารี ส
ใช้เวลาเดิ นทาง 3 ชัว่ โมง 13 นาที เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั
เหลือล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั เมืองปารี สเป็ น
หนึง่ ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu

ร้ านอาหาร Paris ถ้ าใครอยากสัมผัสบรรยากาศราวกับนัง่ กินอาหารในพระราชวัง รับรองจะปลื ้มกับ
ที่นี่แน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้ เรี ยบหรู โดดเด่นไปด้ วยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอร์ นิเจอร์ และ
ของประดับ ตกแต่ ง ที่ ดู แ พงสุ ด ๆ อย่ า ง โคมไฟแชนเดอร์ เ ลี ย ร์ Le Train Bleu มี เ มนู ใ ห้ เลื อ ก
หลากหลาย แต่ที่ห้ามพลาดเลยคือ เมนู Foie gras (ฟั วกราส์) ของขึ ้นชื่อที่ฝรั่งเศส

พักที่ Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว (2 คืน)
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พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟว์ -ล่ องเรื อบาโตมูซ-Countdown New Year @ Kong Restaurant
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ ลูฟว์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก กว่า 35,000 ชิ ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิ
ซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่ง ดัง

ของลีโอนาร์ โด ดาวินชี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์ แดง
นาท่าน ล่ องเรื อบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ์ ลูฟว์ และโบสถ์ นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ ท่ ี 3 เรื อสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ สาหรับชันบนจะเป็
้
นโซนเปิ ดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรื อประมาณ 1

ชัว่ โมง ผ่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ออร์ แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็ นอันดับ
ที่ 3 ของประเทศ และ เป็ นอันดับที่ 10 ของโลก ตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าเซน เคยเป็ นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน
แต่ตอนนี ้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงาน
ศิลปะหลากหลายแขนงตังโชว์
้ ไว้ ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ ้น รวมประติมากรรมต่างๆ

เย็น

รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Kong Restaurant พิเศษ Countdown New Year
ตัวร้ านอาหารจะอยูช่ นบนของตึ
ั้
กและหลังคาจะเป็ นโดมใส ทาให้ สามารถเห็นวิวเมืองปารี สได้

KONG มีทงเมนู
ั ้ แบบ Brunch, Lunch, จานเดียว และเมนูตามเทศกาลต่างๆ นอกจากจะเป็ น
ร้ านอาหารแล้ วยังมี Cocktail Bar
พักที่ Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว (2 คืน)
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Duty Free-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบินปารี ส
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านช้ อปปิ ง้ Duty Free สินค้ าปลอดภาษีแห่งกรุงปารี ส ให้ ทา่ นได้ อิสระช้ อปปิ ง้ กันอย่างเต็มที่
นาท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ า La Samaritaine เป็ นห้ างหรู ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารี ส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดังเดิ
้ ม นัน่ คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของห้ างสรรพสินค้ าแห่งนี ้ จนได้ ถกู ขึ ้นทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็ นห้ างสรรพสินค้ าคอนเซปต์สโตร์ แห่ง
ใหม่ที่เน้ นย ้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารี ส ไม่ว่าจะเป็ นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้ วกว่า

กลางวัน

21.10 น.

600 แบรนด์ ให้ ท่านได้ เลือกช็อปปิ ง้ แบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ ได้ ชม
ตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Seafood Platter หอยนางรมสด
นาท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้ างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของปารี ส ภายในอาคารที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ช้ อปปิ ง้ แบรนด์เนม ห้ างนี ้มีเอกลักษณ์ที่มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็ นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art
Nouveau) ซึ่งเป็ นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใช้ ลวดลายปูนปั น้ และราวระเบียงโค้ ง อันเป็ นทัศนี ยภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยว

อย่างปารี ส เป็ นห้ างสรรพสินค้ านี ้มีลูกค้ าที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มี
สิ นค้ าต่างๆที่ ทันสมัย ให้ เ ลื อกซื อ้ ได้ อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรี ยกได้ ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries
Lafayette นันจะมี
้ ขายก่อนก่อนห้ างอื่นเสมอ ไม่วา่ จะเป็ น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า น ้าหอม มีครบทุก
ยี่ห้อ ได้ เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส
ออกเดินทางจากกรุงปารี ส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ (WY) เที่ยวบินที่ WY132
(21.10-07.10(+1)) // WY815 (09.00-17.45) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 14.35 ชัว่ โมง
บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ บนเครื ่อง

10 กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กาหนดการเดินทาง

Business class

24 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66

ผู้ใหญ่
399,999

ราคา
เด็ก
399,999

พักเดี่ยว
85,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
โปรดอ่ านก่ อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริ การ และหมายเหตุ
ทังหมดอย่
้
างละเอียดทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริ ษัทฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขหมาย
เหตุที่บริษัทฯ แจ้ งไว้ ข้างต้ นแล้ ว
**ราคานี ้เป็ นราคาทัวร์ ตงแต่
ั ้ แต่ 20 ท่านขึ ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ากว่า 20 ท่าน มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม หรื อทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเข้ าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ ้นไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านันที
้ ่มีห้อง
3 เตียงหากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า **สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียงขนาดของ
ห้ องพักขึ ้นอยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Business Class) แบบหมูค่ ณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทกุ แห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen

7.

8.
9.
10.
11.
12.

ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่ค้ มุ ครอง โรคประจาตัวหรื อโรคร้ ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็ นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรื อต้ องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมที่พกั
น ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 40 กิโลกรัม)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง, แจ้ งเข้ าแจ้ งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของท่าน

การจองและการชาระ
1.
2.

3.
4.

5.

ชาระเงินมัดจาท่ านละ 150,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั ง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รั บผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทาง
เจ้ าหน้ าที่

6.

7.
8.

กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการทางบริ ษั ทฯต้ องขอเก็บค่าทัวร์ ทัง้ หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามทาง
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ทา่ น โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริงเท่านัน้
หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซา่ เข้ าประเทศล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของท่านไม่ผา่ นบริ ษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรั บเงินค่ าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้ จา่ ย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่ นสงกรานต์ /ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจา 100% (และหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/ค่ ามัดจา
โรงแรมเป็ นต้ น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจา 50% (และหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน/ค่ ามัด
จาโรงแรมเป็ นต้ น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้ จา่ ย100%ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้ า–ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่หกั ค่าใช้ จา่ ย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ วทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่ นวีซ่าและค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ ว ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1.

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าช้ าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรื อยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้ วง,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ ทัง้ นี ท้ าง
บริษัทจะคานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ

3.

4.

5.

6.
7.

ท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีคา่ ส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีคา่ ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่ หรื อ เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณีเช่นผู้ที่ตงครรภ์
ั้
, เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นงั่ วิล
แชร์ หรื อ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้ งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้ อสรุปร่วมกันเป็ นราย
กรณี
ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ วหากท่านไม่ได้ ใช้ บริ การ
บาง รายการหรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษั ท จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภั ย ของส่วนรวมเป็ น
สาคัญ

ตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.

ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่าน จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างของสายการบินและบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บ
ทางบริษทั ฯ ได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้ อยแล้ วหากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใดทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 3,000–10,000
บาทแล้ วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริ ษัทฯได้ ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ Refund)ผู้เดินทาง
ต้ องเป็ น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้ จะขึ ้นอยูก่ บั แต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็ นผู้กาหนด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บเงินเพิ่ มเติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ ปข้ อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึ่งทางบริ ษัทไม่สามารถเข้ า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ วา่ ท่านจะได้ ที่นงั่ ตามที่ทา่ นต้ องการได้
กรณีท่านที่จะออกตัว๋ บินภายในประเทศหรื อกรณีทา่ นออกตัว๋ เองกรุณาแจ้ งบริษัทเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ นนั ้
สามารถ ออกเดินทางได้ แน่นอนมิฉะนันทางบริ
้
ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น

7.
8.
9.
10.

ที่นงั่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรี เควสให้ ได้ จะขึ ้นกับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ท่านที่ใช้ ไมล์หรื อแต้ มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการด้ วยตัวท่านเอง
น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดหรื อถือขึ ้นเครื่ องสายการบินเป็ นผู้กาหนดหากท่านมีน ้าหนักเกินกว่ากาหนด
ท่าน จะต้ องเป็ นผู้เสียค่าปรับนันเอง
้
ทางบริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผู้โดยสาร

โรงแรมที่พัก
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้
ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ ว (ยกเว้ น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีวา่ ได้ พกั แน่นอน)
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ ้นไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรม เท่านันที
้ ่มีห้อง 3 เตียงหากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียงขนาดของห้ องพักขึ ้นอยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single)
และห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภทจะไม่ตดิ กันหรื อ
อยูค่ นละชัน้
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ น้ มากและห้ องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครัง้ ต้ องจองโรงแรมข้ ามปี ) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความ
เหมาะสม
โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยว
อาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้าซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆและแต่ละ
ห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่ องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรื อบางครั ง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ ชไม่สามารถเข้ าถึงได้ ท่านจะต้ องนา
สัมภาระของท่านเข้ าห้ องพักด้ วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัตวิ ีซ่า
1.

การอนุมตั วิ ีซา่ เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทั ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆทังสิ
้ ้นทังนี
้ ้บริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูเดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็ นผู้เก็บ หาก

2.

3.
4.

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวี ซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทังสิ
้ ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ ในทุกกรณี
กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่ นให้ กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
โดยสถานฑูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บและท่านสามารถนาวีซา่ ไปใช้ เดินทางได้ หากวีซา่ ยังไม่หมดอายุ
สาหรั บท่านที่พานักอาศัย ศึกษา หรื อ ทางานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้ องเป็ นผู้ยื่นวีซ่าด้ วยตัวท่านเอง ณ
ประเทศที่ทา่ นพานักอาศัยอยู่
ท่านที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้ วกรุณาแจ้ งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ ได้

