












วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทกุทา่น 

**โปรแกรมอา้งองิจากไฟลท์การบนิไทย หากท่านใช้

สายการบนิอืน่ โปรดสอบถามโปรแกรมอกีครัง้**

ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ถึง สนามบนิซรูิค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ น าคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรยีบร้อย (เวลา

ท้องถิ่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 6 ชม. ในฤดูหนาว 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)



วันที่สอง ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซินน้ าตกไรน์ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ ลูเซิร์น รูปปั้นสิงโต สะพานไม้ชาเปล

ล่องเรือทะลเสาบลูเซิร์น พักโรงแรม BURGENSTOCK HOTEL & ALPINE SPA

เช้า

เดินทางสู่ เมืองชไตน ์อัม ไรน์ น าท่านชมเมืองงามที่ซ่อนตัวอยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศ ที่ยังคงความสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ

พาท่านชมน้ าตกที่ใหญท่ี่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ ณ น้ าตกไรน ์น า

คณะเดินทางเข้าสู ่เมืองลเูซิร์น

 อิสระอาหารกลางวนัโดยมไีกด์แนะน ารา้น 

บ่าย

พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์งิโต ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหาร

หาญชาวสวิสผูซ้ื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวนิาทีสุดท้าย 

พาท่านชม สะพานไมช้าเปล อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น

สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

จากนั้น  พาท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบใน เขตเมืองเกา่ 

พาท่านลองเรือทะเลสาบลเูซิร์น และนั่งรถรางสู่เขาเบอร์เก้นสต๊อก

เข้าพักโรงแรม: Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

 อิสระอาหารเยน็ แนะน าทา่นทานทีโ่รงแรมแรม

เพือ่ใหท้า่นไดบ้รรยากาศอยา่งเต็มที่



วันที่สอง ช่วงเช้า

เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เมอืงทางเหนอืติดกับประเทศเยอรมันนี เมอืงนี้มักไมเ่ป็นที่นิยมส าหรับ

นักท่องเที่ยว แต่นับได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ไม่ควรพลาด ชมความงามของ

สถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น้ าไรน์ และการตกแต่งบ้านที่มเีอกลักษณ์

รวมไปถึงศิลปะชั้นสูงอย่างเฟสโก้ที่ยังคงความสมบูรณ์ไวไ้ด้

น้ าตกไรน์ (Rhine Falls) เป็นน้ าตกที่กว้างที่สุดของยุโรป มีอายเุกา่แก่ประมาณ

14,000-17,000 ปี โดยมีความกวา้งถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร น้ าตกเป็นสเีขียวมรกต

สวยงาม กระแสน้ าไหลเชี่ยวกราดตลอดทั้งปี โดยปริมาณกระแสน้ าไหลทีเ่คยวัดไดสู้งสุดนั้น

ถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ก่อนพาท่านเดินทางสู่ เมืองลเูซิรน์ (Luzern)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.



ร้าน OLD SWISS HOUSE

หนึ่งในร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เปิดมาตั้งแต่ปี 1858 ต้อนรับแขก

บ้านแขกเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคีอานู รีฟ นักแสดงชื่อดัง นีล อาร์มสต

รอง นักบินอวกาศที่เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ รวมไปถึงรางวงศข์องไทย 

อย่างกรมสมเดจ็พระเทพฯ ก็เคยเสดจ็มาเสวยอาหารทีร่า้นนี้ นับเป็นร้านที่

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเมืองลูเซิรน์ (ร้านปิดวันอาทิตย-์จันทร)์

แนะน าร้านอาหารกลางวนัที่เมอืงลูเซิร์น (ค่าอาหารไมร่วมในราคาทวัร)์ 

ร้าน PFISTERN

หนึ่งในร้านอาหารริมแม่น้ ารอ็ยส์ ที่มีวิวสุดอลังการ โดยชื่อร้าน 

Pfistern เป็นภาษาเยอรมัน มาจากภาษาละตินว่า Pistor ที่มี

ความหมายว่าคนท าขนมปัง โดยร้านนี้เป็นร้านที่คุณหมากและคุณ

คิมเบอรี่ ดาราดังของไทยได้ไปทานและเกิดเป็นกระแสในโลกโซเชียล



วันที่สอง ช่วงบ่าย

เมืองลเูซิร์น (Luzern) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของ

ประเทศ ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหิมะ และทะเลสาบ พร้อม

ด้วยบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และสามารถ

เลือกซื้อสินค้าที่เป็น SWISS MADE ได้อย่างมากมายทั้ง 

ช็อคโกแลต็ เสื้อผ้า และของขึ้นชื่ออย่างนาฬิกา



วันที่สอง ช่วงบ่าย

อนุสาวรียส์งิโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการร าลึก

ถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซือ่สัตย์ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์น้ีคือ

สัญลักษณ์ส าคัญของลูเซิร์นที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่ 

สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และ

ได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ า Reuss โดยสร้าง

มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 



วันที่สอง ช่วงบ่าย

ทะเลสาบลูเซริ์น (Luzern Lake) หนึ่งใน

ทะเลสาบที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยลักษณะ

ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาอันโด่งดัง

มากมายท้ัง ริกิ ชิลธอร์น ปิลาตุส และอีกมากมาย 

บรรยากาศที่ท่านจะได้สัมผสันั้นยากที่จะหาได้จากที่อื่น 

ถ้าไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์

เขาเบอร์เก้นสตอ๊ก (Bürgenstock) อยู่สูง 1,115 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท่านสามารถ

เห็นทะเลสาบลูเซิรน์ในมุมสูง และยังเป็นที่ต้ังของโรงแรมสุดหรูอย่าง Bürgenstock Hotel & Alpine Spa 

โดยพาท่านขึ้นรถรางขึ้นไป ซึ่งสถานีรถรางนั้นจะเชือ่มกับโรงแรมของท่านเลย



ค่ าคืนนี้ต้อนรับการเดินทางมาเยือนยโุรปของทา่นด้วยรีสอรท์ 5 ดาวสุด

หรู ที่ได้ชือ่ว่าดทีีสุ่ดแหง่หนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ บรรยากาศที่

หรูหรา ท่ามกลางธรรมชาติทีแ่สนสวยงาม ทั้งห้องพักที่เห็นวิวทะเลสาบ 

และสระว่ายน้ าแบบ infinity ที่เป็นยื่นออกจากตัวโรงแรม ให้ท่านได้รับชม

วิวแบบ Panorama ของขุนเขาและทะเลสาบอย่างพร้อมๆ กัน 





อิสระอาหารเยน็ แนะน าทา่นทานที่โรงแรมแรม เพื่อให้

ท่านได้บรรยากาศอยา่งเตม็ที่ 

แนะน าห้องอาหาร SPICES KITCHEN & TERRACEห้องอาหาร

หลักของโรงแรม ซึ่งจะบริการอาหารเอเชยี ไม่ว่าจะเปน็ ไทย 

จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ก็มีบริการ และมีหัวหนา้เชฟหอ้งอาหาร

เป็นคนไทยดว้ย



วันที่สาม เมืองกรินเดอวาลด์  นั่งกระเช้า Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงฟราว  เลาเทอร์บุนเนน 

อินเทอลาเก้นท์ พักโรงแรม HOTEL METROPOLE INTERLAKEN

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองอันเป็นจุดเริม่ต้นในการพชิิตยอด

เขาจุงฟราว 

พาท่านขึ้น กระเช้า Eiger Express ที่เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือปี 2020 

ที่ผ่านมา โดยจะท าให้ท่านประหยัดเวลาในการพชิิต เขาจุงฟราว เร็วขึ้นถึง 

47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน Top Of Europe

 อิสระอาหารกลางวนัโดยมไีกด์แนะน ารา้น 

บ่าย

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรนุเนน

ที่นี่เป็นที่ตั้งของ น้ าตกชเตาบบ์าค ที่สูงกว่า 300 เมตร 

เดินทางต่อไปยัง เมืองอนิเทอลาเก้น จุดศูนย์กลางของประเทศ 

ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดินชม ความงามและ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง

เข้าพักโรงแรม: HOTEL METROPOLE INTERLAKEN

 อิสระอาหารเยน็ แนะน าทา่นทานเมนสูวสิชีสฟองด ูเมนู

คลาสสคิ ที่เปรยีบดงัเมนปูระจ าชาต ิที่ท่านตอ้งลองซกัครัง้



วันที่สาม ช่วงเช้า

เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ตั้งอยูใ่นเขตอินเทอร์ลาเคนิ-โอเบอรฮ์าสลี รัฐแบร์น เมืองอันเป็น

จุดเริ่มต้นในการพชิิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยู่ที่

ความสูง 1,034 เมตร เหนอืระดับน้ าทะเล ด้วยทัศนียภาพที่เปน็หุบ

เขา ที่มีบา้นสไตลส์วิสชาเลย์ต้ังอยูโ่ดยรอบท าให้มีความสวยงาม

แปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ที่คุ้นเคย

กระเชา้ไอเกอ้ร์ เอก็ซ์เพลซ (Eiger Express)

กระเชา้ใหม่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกรินเดอวาลด์ ส าหรับพาทา่นขึ้นสู่ยอด

เขาจงุเฟรา โดยกระเช้าจะใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีเพือ่เดินทางสู่

สถานีด้านบน หลังจากนั้นพาทา่นต่อรถไฟไปอีกประมาณ 20

นาที เพื่อถึงที่สถานี จงุเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) ที่ระดับความ

สูง 3,454 เมตร ซึ่งถือเป็นสุดยอดงานวศิวกรรมของการสรา้ง

รถไฟไต่เขา และการเจาะอโุมงค์ภูเขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว



วันที่สาม ช่วงเช้า

อโุมงคน์้ าแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้ าแข็งลึกเขาไป

กว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ าแข็งอยู่อยา่งมากมาย และคง

อุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี

ชม อโุมงคโ์ลกอลัไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จัด

แสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และ

Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่

3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก

พพิิธภณัฑช์อ็คโกแลต็ Lindt ท่านสามารถเลือกซื้อ

กลับเป็นไปเป็นของฝากจากร้านช็อคโกแลต็ที่สุงที่สุดในโลก

ไฮไลทท์ี่ตอ้งไมพ่ลาด เมื่อถึง 

TOP OF EUROPE



วันที่สาม ช่วงบ่าย

เมืองเลาเทอร์บรนุเนน (Lauterbrunnen)

เมืองสวยอีกเมืองที่ต้องแวะชม ด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก

ที่นี่เป็นที่ต้ังของ น้ าตกชเตาบบ์าค (Staubbach) ที่สูง

กว่า 300 เมตร มุมสุดอลังการกับริว้น้ าตกท่ีแทรกผ่านหนา้ผาสูง

โดยมีเบื้องล่างเป็นบ้านเรอืนสลับทุ่งหญา้ ที่มองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ

เมืองอนิเทอลาเก้น (Interlaken)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เมอืงที่อยู่ระหวา่ง 2 ทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชือ่ กล่าวคืน Inter

คือระหว่าง ส่วน Laken คือ Lake หรือทะเลสาบนั่นเอง โดย 2

ทะเลสาบดังกล่าวคือ ทะเลสาบ Brienz และ Thun โดยมีถนนสวย

ที่คึกคักที่สุดคือ ถนน Hoheweg ท่านสามารถเลอืกซื้อ

สินค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นแบรนด์

Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสทีข่ึน้ชื่อ หรือแม้แตเ่สื้อผ้า

เครื่องประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว



HOTEL METROPOLE

INTERLAKEN

โรงแรมระดับ 4 ดาวที่อยูใ่น

กลางเมอืง มีความพิเศษทีว่ิว

ห้องพักทุกห้องเป็นววิภูเขา

เรียงเป็นแนวไปเริ่มจากไอ

เก้อร์ มองซ์ และจุงเฟรา

อิสระอาหารเย็น 

แนะน าท่านทานเมนูสวิส

ชีสฟองดู เมนูคลาสสิค ที่

เปรียบดังเมนูประจ าชาติ ที่

ท่านต้องลองซักครั้ง



วันที่สี่ เบิร์นบ่อหมีย่าน Oldtownหอนาฬิกาดาราศาสตร์เบิร์นอาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น

กอลมาร์ ริคเวียร์สตารส์บูร์กพักโรงแรม HOTEL MERCURE STRASBOURG CENTRE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านสู่ เมืองเบริ์น เมืองหลวงโดยพฤตินัยของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ตั้ง

ของรัฐสภา และธนาคารกลางของประเทศ และยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย

พาท่านชม บ่อหมี ซึ่งหมีนั้นเป็นดั่งที่มาของช่ือเมือง จากนั้นถ่ายรูปเป็น

ที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแหง่กรงุเบริ์น คง

ความงามมาต้ังแต่ปีค.ศ. 1573

ก่อนพาท่านเดินเล่นที่ ย่านมาร์กาสเซ ย่านเก่าแก่ของเมืองที่โดยมีสิ่ง

ส าคัญคือหอนาฬิกาดาราศาสตรอ์ายุกว่า 800 ปี และยังมีบ้านเลขที่ 49 ที่

นักวิทยาศาสตร์ช่ือดังของโลกอย่าง ไอน์สไตน์เคยอาศัยอยู่

 อิสระอาหารกลางวนัโดยมไีกด์แนะน ารา้น 

บ่าย

เข้าสู่ประเทศฝรัง่เศส สู่ เมืองกอลมาร์ เมืองแห่งเทพนิยายท่ีมี

ความสวยงามของบ้านเรือนที่คงสภาพมาตั้งแต่ยุคกลาง

เดินทางต่อไปยัง เมืองริคเวียร์ เมืองที่โด่งดังด้านการท าไวน์ ก่อน

เข้าสู่ เมืองสตารสบ์ูร์ก เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส

เข้าพักโรงแรม: HOTEL MERCURE STRASBOURG 

CENTRE

 อิสระอาหารเยน็โดยมไีกดแ์นะน ารา้น 



วันที่สี่ ช่วงเช้า

กรุงเบิร์น (BERN)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เมอืงท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันแสน

สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

(UNESCO) ปี 1983 อีกด้วย ตัว

อาคารบา้นเรอืนที่มหีลังคาสีแดง

เป็นเอกลักษณ์มอีายุมากกวา่

200 ปี



วันที่สี่ ช่วงเช้า

ยา่นมารก์าสเซ (Marktgasse) ย่านทีเ่ต็มไปด้วยร้าน

ดอกไม้และรา้นบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไมใ่ห้รถยนต์ว่ิงผา่น จึง

เหมาะกับการเดินเที่ยว

นาฬิกาดาราศาสตร์(Zytglogge) อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้

ดูทุกๆชั่วโมง นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดไปไมไ่กลจะพบกับ บา้นเลขที่ 49

ซึ่งเป็นบ้านท่ีอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกสช์ื่อดังของโลก เคยมาใช้ชีวิตอยู่

ในช่วงสั้นๆ ระหวา่งปีค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบันบา้นหลังนี้ได้กลายเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์

บอ่หมี (Bärengraben) ริมแม่น้ าอาเร โดย ค าวา่

Bern ที่เป็นชื่อเมอืงนั้นมาจากค าว่า "Baren" ในภาษาเยอรมัน

ที่แปลว่า "หม"ี หรอื "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากใน

สมัยก่อนนั้น ผู้ครองเมอืงเบิร์นไดไ้ปออกล่าสัตว์ และสัตว์ทีไ่ด้

กลับมานั้นก็คือหมีนัน่เอง จนท าใหเ้บิร์นนั้นกลายเป็นชือ่ของ

เมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรปูหมีไปด้วย



วันที่สี่ ช่วงบ่าย

น าทา่นผา่นพรมแดนสวิสเซอร์แลนด์สู่ประเทศฝรั่งเศส ดินแดนซึ่งร่ ารวยไป

ด้วยความงามทางสถาปัตยกรรม แฟชั่น และอาหาร พาท่านสู่แค้วนอัสซาส

กอลมาร์ (Colmar)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

หนึ่งในสถานที่ทีผู่้คนขนานนามวา่ดินแดนแห่งเทพนิยาย ด้วยตัวบ้านเรอืน

นั้นยังคงรูปแบบงานก่อสรา้งแบบที่เรียกว่า Half Timber ที่เป็นที่นิยมในยุค

กลาง โดยจะใชไ้ม้สรา้งเป็นโครงบ้าน และน าปูนมาถมส่วนทีเ่หลือ เพื่อเป็น

การประหยัดไม้ ท าให้ต้นทุนการสร้างถูกลง ให้ท่านได้เดินเล่นอย่างอสิระ

ริคเวียร์ (Riquewihr)

ห่างจากกอลมาร์ประมาณ 11 กิโลเมตร

ตั้นอยู่ในหุบเขา เป็นในสมาชิกของ Les Plus

Beaux Villages de France หรือหมู่บา้นที่

สวยที่สุดในฝรั่งเศส โดยสถานที่แห่งนี้เป็น

เพียงไม่กี่หมู่บ้านทีไ่มถู่กท าลายใน

สงครามโลกครั้งที่ 2



ร้าน JY’S

ร้านอาหารระดับมิชลนิสตาร์ 2 ดาว รสชาติเยี่ยม ที่รังสรรค์โดยเชฟ Jean-Yves 

ด้วยเมนูที่ฟิวช่ันระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว มากมายด้วยเมนูที่

ล้ ายุคด้วยกรรมวิธีและการปรงุแต่ง เป็นสุดยอดประสบการณ์ที่ท่านต้องลอง

แนะน าร้านอาหารกลางวนัทีเ่มอืงกอลมาร ์(ค่าอาหารไมร่วมในราคาทวัร)์ 

ร้าน Restaurant Pfeffel

อีกหนึ่งร้านอาหารที่ขึน้ชื่อเรื่องความดั้งเดิม และรสชาติของ

แคว้นอัลซาสไว้อย่างอดัแน่น เป็นร้านนั่งสบายๆ พร้อมเมนู

แบบท่ีท าให้คนในครอบครัวทาน ส าหรับไวน์ของที่ร้านแห่งนี้ 

จะเป็นไวน์ที่ได้จากการไร่ไวน์ของแคว้นอัสซาสเท่านั้น เพื่อให้

ท่านได้รสชาติของแคว้นที่แสนโรแมนติกแห่งน้ีอย่างเต็มที่



วันที่สี่ ช่วงบ่าย

เมืองสทราซบรู์ (Strasbourg)

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าอีล เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมมากมาย ไม่

ว่าจะเป็น มหาวิหารมหาวิหารนอร์ทเทรอดาม

แห่งสตราสบูรก์ มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิก

ขนาดใหญ่ทีไ่ด้ชื่อว่าสูงตระหง่านที่สุดในยโุรป

ตะวันตก ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุค

กลางสไตล์กอธิก ย่าน Petite-France หรือ

Little France เป็นยา่นที่คล้ายเกาะเล็กๆ อยู่ในตัว

เมอืงสตราสบูร์กและได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมอืง

มรดกโลกอีกด้วย



HOTEL MERCURE

STRASBOURG CENTRE

โรงแรมระดับ 4 ดาว

 อิสระอาหารเยน็ แนะน าท่าน

ทานลิ้มลองไวน์ของแคว้นอลัซาส

ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแคว้นที่

ดีที่สุดในการผลิตไวน์ ไม่แพ้ เบอร์

โดและเบอร์กันดีเลย



วันที่ห้า สตารส์บูร์ก LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE ล่องเรือแม่น้ าแซน

พักโรงแรม PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL (ห้องวิวหอไอเฟลพร้อมระเบยีง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET แหล่งช้อปปิ้งที่

รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน 

 อิสระอาหารกลางวนัที ่OUTLET

บ่าย

เดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

พาท่าน ล่องเรอืแมน่้ าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีสที่มี

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมสุดอลังการ ในบรรยากาศที่หาที่ใด

เปรียบได้ยาก ให้ท่านได้เต็มอื่นกับวิวทิวทัศน์ในช่วงเย็น  

เข้าพักโรงแรม: PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL

(ห้องวิวหอไอเฟลพร้อมระเบียง)

 อิสระอาหารเยน็โดยมไีกดแ์นะน ารา้น 



วันที่ห้า ช่วงเช้า

LA VALLEE VILLAGE OUTLET

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

ร้าน สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปปิ้ง ที่ครบ

ครันด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น

Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc

Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith,

Burberry, Valentino, Versace, Kevin

Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti,

Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระ

ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอธัยาศัย



วันที่ห้า ช่วงบ่าย

ล่องเรือแม่น้ าแซน

ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่

โรแมนติกที่สุดของโลกในอกีมมุหนึ่งโดยในระหวา่งทางนั้นจะผ่าน

สถานท่ีส าคัญๆ มากมายไมว่่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma

สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออรแ์ซ และอีกมากมาย

ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารสี



PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL ห้องวิวหอไอเฟลพร้อมระเบยีง

*กรณีไม่ได้ห้องวิวหอไอเฟล คืนเงินให้ท่าน 8,000บาท/ท่าน*



วันที่หก พระราชวังแวรซ์ายส์ หรือ พิพิธภัณลูฟท์ (เลือกได้ 1 ที่)อิสระท่องเที่ยวเมืองปารีส

พักโรงแรม PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL (ห้องวิวหอไอเฟลพร้อมระเบยีง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ หรือ 

พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (เลือกได้ 1 ที)่ไม่ว่าสถานที่ไหนก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งสิ้น

 อิสระอาหารกลางวนัโดยมไีกด์แนะน า

บ่าย

อิสระท่องเที่ยวในกรุงปารีส มหานครแห่งแฟชั่นที่แสนโรแมน

ติก เต็มไปด้วยร้านรวงแบรนด์เนม ร้านอาหารดัง คาเฟ่ต์

และจุดถ่ายรูปมากมาย ให้ท่านได้เลือกสถานที่ที่ท่าน

ต้องการได้อย่างอิสระ

เข้าพักโรงแรม: PULLMAN PARIS TOUR 

EIFFEL

(ห้องวิวหอไอเฟลพร้อมระเบียง)

 อิสระอาหารเยน็โดยมไีกดแ์นะน ารา้น 



วันที่หก ช่วงเช้า

พระราชวังแวรซ์ายส(์Château de Versailles)

หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุด และยังเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค

ปัจจุบันอีกด้วยพระเจ้าหลุยส์ที่14 ครั้งทรงพระเยาว์ เสดจ็ตามพระราชบิดามาล่า

สัตว์ ทรงโปรดพื้นทีบ่ริเวณนี้มากเมือ่ทรงขึ้นครองราชย์นจึงมีพระราชด ารัสให้สรา้ง

พระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟทท์ี่กรุงปารีสโดยมีพระราชประสงคใ์ห้เป็น

พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑ์ลฟูร์ (LOUVRE MUSEUM)

เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่

ทรงคุณค่าระดับโลกจ านวนมาก นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่

เที่ยวในปารีสที่ตอ้งไปเยอืน โดยพิพธิภัณฑ์แห่งนี้นั้นมี

ผลงานศิลปะกว่า 400,000 ชิ้น โดยจะหมนุเวียนจัดแสดง

ประมาณ 40,000 ชิ้นต่อการจัดแสดง มีผลงานทีโ่ด่งดัง

ของดาวินชี อย่างภาพโมนาลีซ่าอยู่ที่นี่ด้วยเชน่กัน



วันที่หก ช่วงบ่าย

อิสระทอ่งเทีย่วปารีสโดยรถตู้

ให้ท่านไดเ้ลอืกเดินทางท่องเที่ยวตลอดช่วงบ่าย เลือกช้อปปิ้งอย่างจใุจ หรอืท่องเที่ยว

ชมความงามของสถาปัตยกรรมของมหานครแห่งประวัติศาสตร์



วันที่เจ็ด ปารีส  • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris Charles de Gaulle Airport) 

เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund)

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่แปด

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย

สวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท า

การจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟริ์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและ

สถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง



อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง จ านวน
ผู้ใหญ่/เดก็ 

(หน่วย: บาท)

เดินทางไดท้กุวัน

2-3 ท่าน เริ่มต้นที่ 229,999

4-5 ท่าน เริ่มต้นที่ 155,999

6 ท่าน เริ่มต้นที่ 129,999

*ราคารวมหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน ต่อรถตู้*



ขั้นตอนการจอง

1. แจ้งวันที่ต้องการเดินทาง สายการบิน จ านวนผู้เดินทางกับทางบริษัทฯ

2. ทางบริษัทฯ จะท าการเช็คราคา ซึ่งอาจจะราคาเท่าราคาเริ่มต้น หรือสูงกว่าได้ ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

3. ทางบริษัทฯ จะส่งราคาให้ท่านตัดสินใจ โดยในขึ้นตอนนี้ จะยังไมม่กีารจองบริการใดๆ จนกว่าทา่นจะช าระมดัจ า

4. ก่อนท าการมัดจ า ทางบริษัทฯ จะแจ้งราคาสรุปให้ท่าน หากมคีา่บรกิารสว่นต่าง ท่านจะตอ้งเป็นผูช้ าระ

5. หลังจากมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ จะด าเนินการท าการจองตามขั้นตอน



อัตราค่าบริการรวม

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพักห้องเดี่ยว)

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

✓ ค่ารถตู้ 9 ที่นั่ง น าเที่ยวตามรายการระบุ 1 คันนั่งได้สูงสุด 6-7 ที่นั่ง 

✓ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และน าให้ท่านแนะน ากระเป๋าไปท่านละไม่เกิน 1 ใบ)

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวซี่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

✓ เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง   

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวและปัญหาสุขภาพอืน่ๆของผู้เดินทาง

✓ ประกันโควิด-19 (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 



อัตราค่าบริการไม่รวม

✓ ตั๋วเครื่องบินทุกชนิด

✓ ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นทุกมมื้อ

✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

✓ ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

✓ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ

✓ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่ไม่ได้ระบุไวน้ี้ อัตราค่าบริการนี้รวม



เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทวัร์

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 50,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณีเจ็บปว่ย 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน การเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี



เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

กรณีวีซ่าทีท่า่นยืน่ไมผ่่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดินทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจริงที่

เกิดขึ้นดังตอ่ไปนี้

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผา่นการพจิารณา 

• ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซา่ หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 

45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของ

การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้

ท่านเข้าใจ 



เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

กรณีวีซ่าทีท่า่นยืน่ไมผ่่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดินทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจริงที่

เกิดขึ้นดังตอ่ไปนี้

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% 

• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ



เงื่อนไขอื่น ๆ 

• บริษัทฯจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบตามจ านวนที่ท่านจอง และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุป๊ในการย่ืนวซี่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกัน

การเดินทาง ฯลฯ

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่น

วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก

• เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์

จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวี

ซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวา่วซี่าให้กับทางท่าน



เงื่อนไขอื่น ๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ 

ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ

ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ใน

กรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไวใ้นรายการทัวร์

ทั้งหมด



รายละเอียดเพิ่มเติม

• บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

• ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าวเที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ

• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง

ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง

จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ี

เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)



รายละเอียดเพิ่มเติม

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่ง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร์)

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว

เองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน

• กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรอืคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้
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• เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรอืค่าทัวร์ทั้งหมด

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและ

ออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์ 

• กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอก

ประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

• กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน 

สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

• **กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอนิเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**


