
 

 

 



 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์(WY) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

20.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) 

เที่ยวบินที่ WY816 (20.05–23.25) // WY115 (02.45–07.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 2 แฟรงค์เฟิร์ต-วูร์ซบวร์ก-ศาลาว่าการเมืองวูร์ซบวร์ก-มหาวหิารวูร์ซบวร์ก-นูเรมเบร์ิก 
ปราสาทนูเรมเบร์ิก 
07.05 น. เดนิทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5-6 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองวูร์ซบวร์ก (Wurzburg) ใช้ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 1.10 ชม. เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เมน



 

 

ซึง่เป็นอีกแหลง่เพาะปลกูองุ่นเพ่ือผลิตไวน์ของเยอรมนัและเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก
โลกจากองค์การยเูนสโก  
น าท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี ้โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และ
แวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 788 และ
ในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอก
มหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังวูร์ซบวร์ก (Wurzburg 

Residence) สร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 10 ซึง่อดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก 
น าท่านชม ป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถกูสร้างมาตัง้แตช่่วงก่อนคริสตกาลโดย
ชาวเคลท์ เพ่ือใช้เป็นท่ีหลบภยั กระทัง่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ก็ได้สร้างเพิ่มเติมบนพืน้ท่ีเดิมของโบสถ์
มาเรียนเคียเชอร์ ชมสะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าข้ามแม่น า้ไมน์ 
จุดเด่นท่ีสุดคือรูปปัน้ของนักบุญทัง้หลายท่ีตัง้เรียงรายอยู่ทัง้สองข้างสะพาน ซึ่งสะพานหินแห่งนี ้

ตามประวัติคือสร้างในปี 1473-1543 และได้มีการบูรณะหลายครัง้เน่ืองจากถูกท าลายจาก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของ

เยอรมนั หากใครเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขนุเขาสลบัซบัซ้อน ปราสาทราชวงั



 

 

แบบในการ์ตนูทางเดินโรยกรวด ปหูินแบบยคุกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะท่ีปกคลมุขาวโพลนไปทัว่
ทัง้เมือง ต้องท่ีน่ีเลยเพราะนเูรมเบร์ิกนัน้เสมือนดงัเมืองแหง่เทพนิยายท่ีได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่าง
สมบรูณ์ จากนัน้น าท่าน เดนิชมเมืองโบราณท่ีมีอายกุวา่ 900 ปี ผา่นชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บสว่ยภาษี
อากรในอดีตท่ีถือเป็นอาคารประวตัิศาสตร์อีกแหง่หนึง่ของเมืองนเูรมเบร์ิก  
จากนัน้น าทา่นชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึง่มีตลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมือง 
อนัถือเป็นตลาดนดัคริสต์มาสท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเยอรมนี ด้านตะวนัออกของตลาดมี โบสถ์พระ
แม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ีหน้าจัว่ของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตวั
นาฬิกาและตุ๊กตาประดบันีถู้กสร้างเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพ่ือเป็นการร าลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราขึน้ตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แหง่จกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัดิส์ิทธ์ิ 
น าท่านเข้าชม ปราสาทเนิร์นแบร์ค (Nürnberger Burg) เป็นหมู่อาคารปอ้มปราการในสมยักลาง 
ตัง้บนสนัเขาหินทรายในเมืองนเูรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแห่งนีไ้ด้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน
ปราการท่ียากจะเอาชนะท่ีสดุของทวีปในโรปในสมยักลาง สะท้อนความส าคญัของเมืองนีใ้นฐานะ
เมืองท่ีขึน้ต่อจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิโดยตรงอาคารหลังแรกเร่ิมก่อสร้างขึน้ราว ค.ศ. 1000
ปราสาทนีส้ามารถแบง่ออกได้สามยคุคือ : 



 

 

- ยคุแรก คือการเร่ิมลงหลกัปักฐานภายใต้ราชวงศ์ซาลีเออร์ (ค.ศ. 1027–1125) 
- ยคุท่ีสอง คือการสร้างอาคารหลงัใหมภ่ายใต้ราชวงศ์โฮเอินชเตาเฟิน (ค.ศ. 1138–1254) 
- ยคุท่ีสาม คือการบรูณะครัง้ใหญ่ในสมยักลาง 
ปราสาทหลงันีเ้ร่ิมสูญเสียสถานะความส าคญัภายหลงัสงครามสามสิบปีในช่วงปี  1618 ถึง 1648 
ปราสาทหลงันีไ้ด้รับความเสียหายมากจากการทิง้ระเบิดทางอากาศในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ี
สองพืน้ท่ีส่วนใหญ่กลายเป็นซากปรักหักพงั เหลือแต่เพียงโบสถ์น้อยและหอคอยเท่านัน้ท่ีอยู่รอด 
ต้องใช้เวลากวา่สามสิบปีในการบรูณะขึน้ใหมจ่นมีสภาพเฉกเชน่ในปัจจบุนั 

 เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Hotel Sheraton Carlton, Nuremberg หรือระดับเทียบเท่าระดัย 5 ดาว  

 3 นูเรมเบร์ิก-โรเธนเบร์ิก-เขตเมืองเก่า-ไฮเดลเบร์ิก-ปราสาทไฮเดลเบร์ิก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก (Rothenburg) เป็นเมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังค์ ใน
เขตบาวาเรียปัจจุบนัเมืองโรเธนบวร์กได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียว
จากทั่วโลก จนได้ช่ือว่าเป็นเมืองยุคกลางท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดของเยอรมนี  มีก าแพงเมือง
ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยประตูเมือง  และหอคอยทัง้  8 ภายในเมืองเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ พร้อมบ้านเรือนรูปแบบเยอรมนัขนานแท้ท่ีบง่บอก
ถึงความรุ่งเรืองและบรรยากาศราวกบัว่าวนัเวลาได้หยดุนิ่งมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี  17 น าท่านเดิน

เล่นชมเมือง ท่ีประกอบไปด้วยถนนสายแคบๆท่ีสร้างขึน้แบบสลับซบัซ้อน งดงามด้วยบรรยากาศ
สองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ ท่ียงัคงสภาพเดิมได้อย่าง
ยอดเย่ียมท่ีสุดการเดินเล่นในเมืองนี ้จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง” น าท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ท่ีตัง้ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส าคญัของเมือง เป็นอาคาร 2 หลงัสร้างตดิกนั อาคารด้านหน้าเป็นสไตล์เรอเนสซองส์ สว่นอาคารสี
ขาวด้านหลงัเป็นสไตล์โกธิค เป็นอาคารท่ีสร้างขึน้ตัง้แตย่คุเร่ิมต้นของเมือง หอนาฬิกาท่ีสร้างขึน้ในปี 
1446 ทุก ๆ ชั่วโมง หน้าต่างของหอนาฬิกาแห่งนีจ้ะเปิดออก โดยจะมีตุ๊กตารูปปัน้ชายสองคนท่ี
เรียกว่า Meistertrunk หรือ The Master Draught ท าท่าก าลงัด่ืมไวน์จากเหยือกขนาดใหญ่ โดย



 

 

ชายผู้ ท่ีด่ืมไวน์นีถื้อได้ว่าเป็นวีรบุรุษของเมืองเลยทีเดียว โดยมีเร่ืองเล่าว่า ในช่วงระหว่างสงคราม
สามสิบปีนัน้ เมืองนีไ้ด้ถูกรุกรานโดยท่านเคาน์ทิลล่ี (Count Tilly) ซึ่งประกาศว่า หากใครสามารถ
ด่ืมไวน์จากเหยือกขนาดใหญ่นีไ้ด้โดยไม่มีการหยดุพกั จะยกเว้นไม่ยึดเมือง ปรากฏว่าท่านเจ้าเมือง
คือ ท่านลอร์ด นุช (Mayor Nusch) รับค าท้า และด่ืมรวดเดียวจนหมด เมืองโรเธนบวร์กจึงรอดพ้น
จากการรุกรานนี ้น าทา่นผา่นชมโบสถ์เซนต์ จอร์จ ซึง่สร้างในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมีอาคาร

สมยัยุคกลางสไตล์บาร๊อคหลายหลงั ซึ่งปัจจุบนัเปล่ียนมาเป็นโรงแรมและร้านอาหาร รวมถึงเป็น
ท่ีตัง้ของ อ่างน า้พุเซนต์จอร์จ (St.George’s Fountain) ท่ีสร้างในสไตล์เรอเนสซองส์ท่ีสวยงาม
เป็นอา่งน า้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุของเมือง ลกึ 8 เมตร แตเ่ดมิมีไว้ให้ประชาชนใช้น า้ และกกัตนุน า้ไว้ยามเกิด
เพลิงไหม้ ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสนั และพลาดไม่ได้กบัการถ่ายภาพบริเวณ
จตัรัุส Plönlein ซึง่มีความหมายในภาษาเยอรมนัวา่ “จตัรัุสเล็ก” เป็นจดุทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีสดุของ
เมืองด้วยความลงตวัของทศันียภาพ และสถาปัตยกรรมยคุกลางอนัโดดเดน่ มีหอคอยโดดเดน่ช่ือว่า 



 

 

Siebers Tower ท่ีสร้างขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ. 1385 และประตูเมืองโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็นจดุ
สงัเกตส าคญั ถือเป็นจดุท่ีนกัทอ่งเท่ียวแวะชม และถ่ายภาพมากท่ีสดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมืองท่ีสดุแสนโร
แมนติก ตัง้อยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศเยอรมนี โดยท่ีเมืองหลวงของรัฐนีคื้อเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจ
มากทัง้ประวตัิศาสตร์ของเมือง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป็นศนูย์กลาง
การศกึษาท่ีส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก
ของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกัท่องเท่ียวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือน
เมืองแหง่นีเ้ดนิทางถึง เมืองไฮเดลเบร์ิก (HELDELBERG)  



 

 

น าท่านชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค 
ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างจากยคุเรอแนซ็องส์ท่ีส าคญัท่ีสุดในตอนเหนือของเทือกเขา
แอลป์ ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าปราสาทแห่งนีส้ร้างขึน้เม่ือใด แตป่ราสาทหลงันีไ้ด้รับการกล่าวถึงครัง้
แรกในปีค.ศ. 1214 เม่ือจกัรพรรดิฟรีดริชท่ี 2 แห่งโรมนัอนัศกัดิ์สิทธ์ิ ได้พระราชทานปราสาทหลงันี ้



 

 

ให้แก่ลดุวิจท่ี 1 ดยกุแห่งบาวาเรีย ตัง้แตน่ัน้มา ปราสาทหลงันีก็้อยู่ในการครอบครองโดยตระกลูวิท
เทลส์บคั จากการท่ีปราสาทขนาดนีมี้ขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนเชิงเขา หน้าปราสาทมีแม่น า้เนคคาร์



 

 

ไหลผา่น ปราสาทหลงันีจ้งึเป็นปอ้มปราการอยา่งดีในการปอ้งกนัข้าศกึ 
 เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Europaischer Hof, Heidelberg หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 4 สตุ๊ทการ์ด-เดนิเล่นชมเมือง-จัตุรัสกลางเมือง-Outlet Metzingen-สตราสบูร์ก 
เดนิเล่นชมเมือง-มหาวหิารนอทเทรอดาม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางไปยงัเมืองสตุ๊ทการ์ด (Stuttgart) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ Neckar เมืองใหญ่อนัดบั 6 ของประเทศ เมือง
แห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเป็นท่ีตัง้ของโรงงานและส านกังานใหญ่ของบริษัทหลาย
แบรนด์ ไมว่า่จะเป็น Porsche, Bosch, Mercedes-Benz, Daimler AG และ Dinkelacker 

น าทา่นชม พระราชวังแห่งใหม่(Neues Schloss) ท่ีสร้างขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี 18 ในสถาปัตยกรรม
บาโรคซึ่งนับเป็นพระราชวังขนาดใหญ่แห่งท้าย ๆ ท่ีสร้างขึน้ทางตอนใต้ของเยอรมนี น าท่านชม 
Collegiate Church สร้างขึน้ราวศตวรรษท่ี 10-11 ด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ น าท่านเท่ียวชม 
Schillerplatz ซึ่งเดิมเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัเดิม ปราสาทแห่งนีเ้ดิมเป็นปราสาทกลางน า้ท่ีมีอายุ
ย้อนไปถึงศตวรรษท่ี 10 เป็นท่ีอยู่อาศยัของเคานต์และตอ่มา ดยกุแห่งเวือร์ทเทมแบร์กและปัจจบุนั
เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์ Landesmuseum Württemberg โบสถ์ของปราสาทยังคงท าหน้าท่ีเป็น
สถานท่ีสักการะบูชา เดินเท่ียวชม จัตุรัสกลางเมือง(Markplatz) ท่ีถูกท าลายลงทัง้หมดในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าให้อาคารรอบด้านท่ีเห็นในปัจจบุนัเป็นสว่นท่ีสร้างขึน้มาใหมท่ัง้หมด ให้ทา่น
ได้อิสระช้อปปิง้ Outlet Metzingen ท่ีซึง่มีร้านให้เลือกช้อปปิง้ได้อยา่งเตม็ท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เป็น
เมืองหลวงของแคว้นอลัซาส ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้ไรน์ บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีได้ช่ือวา่
เป็นหวัใจของยโุรป เดนิทางถึง สตราสบร์ูก จากนัน้น าทา่น เดนิเล่นชมย่านเมืองเก่า ท่ีเรียกวา่ LE 
PETITE FRANCE ผา่นชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกยอ่งให้
เป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึ่งของยโุรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทราย
สีชมพทูัง้หลงัโดยสร้างขึน้ในชว่งกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี 

อิสระให้ทา่นถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Hotel Sofitel Strasbourg Grande Ile, Strasbourg หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 



 

 

 

5 สตราสบูร์ก-อองกิเซม็-กอลมาร์-ลูเซิร์น-ล่องทะเลสาบลูเซร์ิน-น่ัง Cogwheel 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม เมืองอองกิเซ็ม (Eguisheim) หมู่บ้านน่ารักในแคว้น Alsace ท่ีช่ือว่า เอกีเชม 
(Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรัด ผังเมืองเป็นตรอกซอกซอย คนไม่เยอะ มีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูป
ตลอดทาง น าท่านเดินทางตอ่สู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กๆอนัเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตร
กร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกสุต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบ
อนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก เมืองหนึง่ของฝร่ังเศส และเป็นสถานท่ีท่ีคู่รักมกั 
จะให้ค าสญัญาในความรักระหว่างกนัและกนั ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคาร
บ้านเรือนเก่าแก่ จงึท าให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึง่ในสถานท่ีโรแมนตกิในฝันของใครอีกหลายคน 
น าท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ท่ีมีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ท่ีความ
งามของดอกไม้ท่ีมีอยู่ทัว่เมือง จดัเป็นอีกเมืองท่ีถกูจดัให้เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก จนได้รับการ
ขนานนามว่า ลิตเติล้เวนิซปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งนีไ้ด้กลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็นอนัดบัต้นๆ
ของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมี



 

 

บ้านเรือนท่ีสวยงาม และได้รับการดแูลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี ้เรียกว่า Colombage 
(ฝร่ังเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมนั) เป็นบ้านคร่ึงไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
เห็นได้ทัว่ไปในแคว้นอลัซาส ลกัษณะพิเศษของบ้านจะขึน้โครงบ้านด้วยไม้ทัง้หลงัรวมทัง้หลังคา
ก่อน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 34 นาที เมืองพกั
ตากอากาศท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มากท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภเูขา ท่ีสวยงามทา่มกลางหบุ
เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ต

และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 



 

 

น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่
ท่ามกลางหบุเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนรูปทรงนา่รัก
สะดดุตา แตง่แต้มให้เกิดทศันียภาพอนัสวยงาม และให้กลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็นอยา่งด ีอีก 1 จดุท่ีนา่สนใจของเส้นทางสายนีก็้คือ ทา่นสามารถตอ่ Cogwheel railway เพ่ือท่ีจะ
ขึน้ไปสมัผสัหมอกหยอกล้อกับยอดเขา Pilatus ท่ีสูง 2,132 เมตรได้ โดย cogwheel railway นี ้ได้
ถกูจดัอนัดบัให้เป็นสายรถ cogwheel ท่ีชนัท่ีสดุในโลก โดยมีความชนัถึง 48 องศา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Hotel Villa Honegg หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 



 

 

 
 

 6 เบริน์-บ่อหมีสีน า้ตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน า้ตาลเป็นสัญลักษณ์ 
เป็นเมืองหลวงท่ีมีความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองท่ีมีแม่น า้ล้อมรอบไว้ทัง้3 ด้าน ช่ือว่า “เบิร์น” มาก
จากค าว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสตัว์ในยุตแบร์ชโทลด์น ามาตัง้ช่ือเมือง เป็นการตัง้ช่ือเมืองตาม
สตัว์ท่ีเจอเป็นตวัแรก หมีจงึกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมาจนถึงทกุวนันี ้แม้กระทัง่ธงยงัเป็นรูป

หมี ถงัขยะรูปหมี ร้านค้า โรงแรมหลายแหง่ก็เป็นรูปหมี ของฝากของท่ีระลกึก็หมี 



 

 

น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชมมาร์กาสเซ 
ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ
เดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับ
สงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ 
ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครัง้ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุท้ายของพระเจ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือย่อท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ์" มีช่ือเล่นว่า 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝร่ังเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ



 

 

สวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารักในตวัเอง มี
ทศันียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บ้านมีการ
ผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผู้คนในพืน้ท่ีเข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และท่ีพกัส าหรับนักท่องเท่ียวได้
อย่างลงตวั น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสูง 3,777 เมตร ให้
ท่านได้ต่ืนเต้นหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหน้าผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A 
Step Into The Void) ขึน้ลิฟต์ไปยงับนจดุสงูสดุของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตัง้อยูบ่ริเวณ
พรมแดนระหว่างประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความ
สงู 4,807 เมตร ทัง้ "มองบลงัค์" และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว" 

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



 

 

 
 



 

 

 
 

 7 ชาโมนิกซ์-เจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น า้พุเจด็โด้-น่ังรถไฟ TGV ชัน้โดยสารที่ 1  
ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่ีมีมนต์เสนห์่อนัเหลือล้น ตดิอนัดบั 1 ใน 10 
ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันเมือง เจนีวาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ น าท่านเข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบ
เจนีวาท่ีชาวสวิสและนกัท่องเท่ียวนิยมเข้ามาเย่ียมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสี
ฟ้า ชม  นาฬิกาดอกไม้ (L’  horloge Fleurie) , อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ(Monument 

National), น า้พุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ TGV Geneve เพื่อน่ังรถไฟ TGV ชัน้ผู้โดยสารท่ี 1 สู่กรุงปารีส 
ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 13 นาที เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนั
เหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็น
หนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ เดนิทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 



 

 

ร้านอาหาร Paris ถ้าใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันัง่กินอาหารในพระราชวงั รับรองจะปลืม้กับ
ท่ีน่ีแน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้เรียบหรู โดดเดน่ไปด้วยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์และ
ของประดับตกแต่งท่ีดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย แตท่ี่ห้ามพลาดเลยคือ เมน ูFoie gras (ฟัวกราส์) ของขึน้ช่ือท่ีฝร่ังเศส 



 

 

พักที่ Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (2 คืน) 

 



 

 

      8 พพิธิภณัฑ์ลูฟว์-ล่องเรือบาโตมูซ-Countdown New Year @ Kong Restaurant 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลิ
ซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดัง

ของลีโอนาร์โด ดาวินชี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง 

น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 



 

 

ชัว่โมง ผา่นชม พพิธิภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบั
ท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน 
แตต่อนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมงานศลิปะทางประวตัิศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายในมีผลงาน
ศลิปะหลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆ 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Kong Restaurant พิเศษ Countdown New Year  
ตวัร้านอาหารจะอยูช่ัน้บนของตกึและหลงัคาจะเป็นโดมใส ท าให้สามารถเห็นวิวเมืองปารีสได้ 



 

 

KONG มีทัง้เมนแูบบ Brunch, Lunch, จานเดียว และเมนตูามเทศกาลตา่งๆ นอกจากจะเป็น
ร้านอาหารแล้วยงัมี Cocktail Bar 
พักที่ Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (2 คืน) 
 

      9 Duty Free-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบนิปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นช้อปปิง้ Duty Free สินค้าปลอดภาษีแหง่กรุงปารีส ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้กนัอยา่งเตม็ท่ี 
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 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู Seafood Platter หอยนางรมสด 

น าทา่นช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝร่ังเศสชว่งปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของ
อาคารโดยรอบใช้ลวดลายปนูปัน้และราวระเบียงโค้ง อนัเป็นทศันียภาพท่ีงดงามตอ่เมืองท่องเท่ียว

อย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีมี้ลูกค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบทกุ
ย่ีห้อ ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 

21.10 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์(WY) เท่ียวบินท่ี WY132 

(21.10-07.10(+1)) // WY815 (09.00-17.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.35 ชัว่โมง 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 



 

 

 10 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
17.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 

Business class 24 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 399,999 399,999 85,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุข้อ เพ่ือประโยชน์ของทา่นเอง และเพื่อความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร์ และช าระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**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.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Business 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 40 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6.  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 150,000 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) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 



 

 

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

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน 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 เป็น 60 วัน) 

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

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาท ิการลา่ช้าของ

สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขา
ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  



 

 

3.  ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

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

ประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่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 าคา่ตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่จะด้วย
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. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อนมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  



 

 

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10.  ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

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

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

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

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า

สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  
 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้ เก็บ หาก



 

 

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

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

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 

 


