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

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK) 
เที่ยวบินที่ EK373 (20.20 – 00.35+1) / EK071 (03.20 – 08.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 

 2 ปารีส-น่ังรถไฟฟ้ามงตม์าตร-์ซาเคร-เกอร ์บาซิลิกา้-จัตุรัสทรอคาเดโด-ประตูชัย- 
ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ ์พพิธิภัณฑลู์ฟท ์-มหาวหิารนอรท์เทอดาม 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) น าท่านขึน้รถไฟฟ้า
มงตม์าตร ์(Furnicular) รถไฟอตัโนมติัที่เชื่อมระหว่างฐานกบัยอดมหาวิหารศกัดิ์สิทธิ์ (Basilica of 
the Sacred Heart) เป็นระบบขนสง่ทางลาดที่ใหบ้รกิารในย่าน Montmartre ของกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ในเขตที่ 18 ด าเนินการโดย RATP ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นการขนสง่ของกรุงปารีส ระบบเปิด
ในปี 1900 สรา้งขึน้ใหม่ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2478 และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2534 
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น าท่านถ่ายภาพที่ดา้นหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถูกขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิ์สิทธิ์ของปารีส” น าท่านสู่ จัตุรัส
ทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงัสามารถมองเห็น
หอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ 
หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางผ่าน
ชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีส
และเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์
สถานที่ส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงั
มีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกั
ลอยที่นบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
แวะถ่ายรูปดา้นหนา้พิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre  Museum)  พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่
ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและ
เก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโม
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นาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่ง
ดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี  
น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวิหาร
ประจ าอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ค าว่า Notre 
Dame แปลว่า แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นค าที่ชาวคาทอลิกใชเ้รียกพระนางมารียพ์รหมจารี เริ่ม
ก่อสรา้งครัง้แรกในปี 1163 (856 ปีมาแลว้) ปัจจุบนัอาสนวิหารก็ยงัใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิกและ
เป็นที่ตัง้คาเทดราของอารช์บิชอปแห่งปารีส การก่อสรา้งเป็นแบบกอทิก นับเป็นอาสนวิหารแรกที่
สรา้งในลักษณะดังกล่าว ความยิ่งใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
ฝรั่งเศสในยุคนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้ในเรื่องศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งที่ตัง้ของน็อทร-์
ดามในทกุวนันี ้เคยเป็นเมืองเก่าของอาณาจกัรโรมนัโบราณมาก่อน (ลเูทเชีย) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร Le Train Bleu รา้นอาหาร Paris ถา้ใครอยาก
สมัผสับรรยากาศราวกบันั่งกินอาหารในพระราชวงั รบัรองจะปลืม้กบัทีน่ีแ่น่ๆ  เพราะ Le Train Bleu 
ดไีซนไ์ดเ้รียบหรู โดดเด่นไปดว้ยสทีองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นเิจอร์และของประดบัตกแต่งทีดู่แพงสุดๆ 
อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูใหเ้ลือกหลากหลาย แต่ทีห่า้มพลาดเลยคือ เมนู 
Foie gras (ฟัวกราส)์ ของขึน้ชือ่ทีฝ่รั่งเศส 

 หรือ ภัตรคาร Le Procope  
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พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 

 

 3 พระราชวังแวรซ์าย-ดิวตีฟ้รี-La Samaritaine-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ล่องเรือบาโตมซู 
เช้า  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 ภัตตาคาร 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งชื่อดงัใจกลางกรุงปารีสซึ่งคณุจะไดพ้บกับ
สินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆ จากทั่ วโลก ในราคาที่ไม่แพง  ช้อปป้ิงต่อที่  ห้างสรรพสินค้า (La 

Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม 
นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
หา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดย
กระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชน
ชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อป
ป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี  
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สนุกสดุมนัสก์บัการชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียง
มากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ี
เอกลกัษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่ง
ประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว 
(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 

การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศันียภาพที่งดงามต่อ
เมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่
เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่ทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา 
Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  
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น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 
ชั่วโมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
 

 4 น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-เมืองนองดาซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 
13 นาที) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองที่มีมนตเ์สน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจบุนัเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
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เดินทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนองดาซ ์(Nendaz) เมืองเล็กแสนสวยซึ่งตัง้อยู่เหนือหุบเขา Rhone Valley 
ใกล้ Sitten (Sion) เมืองหลวงของ Valais ในฤดูหนาวผู้ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวจะไปเล่นสกีและ
พกัผ่อนที่นี่ เนื่องจากเป็นใจกลางของภูมิภาคสกี 'Four Valleys' ที่ ในช่วงฤดรูอ้นที่นี่เป็นรีสอรท์ตาก
อากาศยอดนิยมของนกัป่ันจกัรยานและนกัปีนเขา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของทีพั่ก เมนูพิเศษ!!! ฟองดวูช์ีส 
พักที ่Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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(โรงแรมท่ามกลางภูเขา ววิสวยรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์) 

 5 เขามงฟอรต์-เมืองชยิง-ชิมไวน ์Les Celliers De Sion-แทสซ ์-เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านขึน้กระเชา้สู่ เขามงฟอรต์(MT.Mont Fort) ที่ตัง้อยู่เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอรแ์ลนด์ ที่มี
ความสงู 3,330 เมตร ที่ลอ้มรอบดว้ยธารน า้แข็ง ซึ่งใหญ่ที่สดุคือ Glacier de Tortin ทางฝ่ังตะวนัตก
เฉียงเหนือ ใหอิ้สระท่านชมความงามบนเขาที่มีหิมะขาว และเก็บภาพของเทือกเขาแห่งนี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองซิยง(Sion) เมืองที่มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลาง
ไรอ่งุ่น และขนุเขา อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าบรรยากาศแบบฝรั่งเศส  
จากนัน้น าท่าน ชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion ผูผ้ลิตไวนท์ี่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง 
LES CELLIERS DE SION ใหท้่านได ้ชิมไวน์เลิศรส (Wine Testing) จากผูผ้ลิตไวนท์ี่มีชื่อเสียง
อันดับตน้ๆของรฐัวาเล ใหท้่านไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวนช์ั้นดี
ระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บ
รกัษาดว้ยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทัง้ยังไดร้บัรางวัลการนัตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC 
CHOICE) 2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกดว้ย  

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรี
สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
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 6 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-สะพานอิเซลท์วาล-ทะเลสาบเบรียนซ ์
ลูเซิรน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่กอรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืน
ใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  
เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
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ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพอย่างจุใจ แลว้น าท่านเดินต่อไปยงัเมืองลเูซิรน์ เมือง
พกัตากอากาศที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในสวิส แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  เมืองที่
ไดช้ื่อว่านกัท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ ลอ้ม ทศันียภาพบรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมัยใหม่ 
มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางรมิทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณ
ออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 (โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก 
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 7 ลูเซิรน์-อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ลอ่งเรือทะเลสาบลูเซิรน์-ททิิเซ-่ป่าด า-นาฬิกากุ๊กกู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมความสวยงามของเมืองลูเซิร์น (Luzern) แวะถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion 

Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาว
สวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชา
เปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุ
หลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์ และประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมาก
มุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปีแลว้  



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป  WINSOME ROUTE FRANCE-SWITZERLAND-GERMANY (EK) 9วนั 6คนื 
– รหสัทวัร ์EU5523506 

 

น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกั
สะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทัศนียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่เมืองทิทิเซ่(Titisee) มืองที่เต็มไปดว้ยตน้ก าเนิดและธรรมชาติที่เป็นเอกลกัษณ ์ตัง้อยู่ทาง
ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี สมัผัสความงดงามและประวัติศาสตรท์ี่น่าสนใจ ที่หาไม่ไดน้อกจาก
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เมืองนี ้ป่าด าเป็นเขตป่าสนที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพืน้ที่รอยต่อระหว่างเยอรมนัและฝรั่งเศส ดว้ยความ
หนาแน่นของป่าสน เมื่อมองจากมุมสูง จะดูเป็นป่าสีด าขนาดใหญ่  ผ่านชม ป่าด า (BLACK 

FOREST) เป็นเขตป่าสนที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพืน้ที่รอยต่อระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศส ดว้ยความ
หนาแน่นของป่าสน เมื่อมองจากมมุสงู จะดเูป็นป่าสีด าขนาดใหญ่ จากนัน้น าทุกท่านชม นาฬิกา
กุ๊กกู (Cuckoo Clocks) ที่มีตน้ก าเนิดจากป่าด า เมืองทิทิเซ่ ของแทต้อ้งท าจากไมส้นแกะสลกั มี
ฟังกช์นัการท างานทัง้ตีบอกเวลา มีนกรอ้ง ตุ๊กตาเตน้ร  า และคนเลื่อยไม ้แสดงถึงวิถีชีวิตชาวทิทิเซ่ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Hofgut Sternen, Titisee-Neustadt หรือเทยีบเท่า 
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 8 ซารฟ์เฮาเซน–น า้ตกไรน–์ซูริค-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์ช้อปป้ิงบาหน์ฮอฟสตราสเซอ 
สนามบนิซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองหลวงของรฐัชฟัเฮาเซิน มีประชากรราว 34,587 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 
2008 มีอาคารเก่าในสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาหลายแห่ง ประดบัประดาภายนอกดว้ยศิลปะเฟรสโกและ
ประติมากรรม มีน า้ตกไรน ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชม น ้าตกไรน ์(Rhinefall) เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุใน
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ยุโรป ดว้ยความสูงของน า้ตก 23 เมตร และกวา้งกว่า 150 เมตร น า้ตกไรนน์ี ้เป็นน า้ตกโบราณ มี
อายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี และ เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นน า้ตกที่
เกิดจากแม่น ้า  ไรน์ อยู่ระหว่างเมืองเล็ก ๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-
Uhwiesen ใกล้ๆ เมือง  เมื องซาร์ฟ เฮา เซน  (Schaffhausen) ทางตอนเหนื อของประ เทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์  

น าท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค(Zurich) ศนูยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยโุรปซึ่งมอบ
ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ  โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหลง่รวมนาฬิกาชัน้

น าของโลก ที่สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์ ไดเ้วลาพอสมควร น า
ท่านเดินทางสูส่นามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.55 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK086 (21.55–07.10(+1)) / EK372 (09.30–18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
09-17 กุมภาพันธ ์66 129,999 129,999 35,000 

09-17 เมษายน 66 (วันสงกรานต)์ 139,999 139,999 35,000 
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 ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
 
อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
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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)  

 
   อตัรานีไ้ม่รวม 

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 าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  

2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ 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 
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3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

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

 
              เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง  ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์
หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางให้
ทางเราทราบลว่งหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 
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2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

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

 
 

              เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ 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. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

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

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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              หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

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  
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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  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้  

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

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป  WINSOME ROUTE FRANCE-SWITZERLAND-GERMANY (EK) 9วนั 6คนื 
– รหสัทวัร ์EU5523506 

 

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง
นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

 
           โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
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
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

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

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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           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 างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

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

 


