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

เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร(์WY) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

20.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) 

เที่ยวบินที่ WY816 (20.05–23.25) // WY115 (02.45–07.05(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 2 แฟรงคเ์ฟิรต์-วูรซ์บวรก์-ศาลาว่าการเมืองวูรซ์บวรก์-มหาวิหารวูรซ์บวรก์-นูเรมเบริก์ 
ปราสาทนูเรมเบริก์ 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5-6 ชั่วโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองวูร์ซบวร์ก (Wurzburg) ใชร้ะยะเวลา
เดนิทางประมาณ 1.10 ชม. เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เมน
ซึ่งเป็นอีกแหลง่เพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวนข์องเยอรมนัและเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก  

น าท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี ้ โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และ
แวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์เบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 788 และ
ในการก่อสรา้งระหว่างปี 1040 - 1225 ไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าใหภ้ายนอก
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มหาวิหารสรา้งแบบโรมาเนสก์ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังวูรซ์บวรก์ (Wurzburg 

Residence) สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวงัเก่า สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโรก 
น าท่านชม ป้อมมาเรียนแบรก์ (Marienberg Fortress) ถูกสรา้งมาตัง้แต่ช่วงก่อนคริสตกาลโดย
ชาวเคลท ์เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยั กระทั่งคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ก็ไดส้รา้งเพิ่มเติมบนพืน้ที่เดิมของโบสถ์
มาเรียนเคียเชอร ์ชมสะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าขา้มแม่น า้ไมน ์
จุดเด่นที่สุดคือรูปป้ันของนักบุญทัง้หลายที่ตัง้เรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน ซึ่งสะพานหินแห่งนี ้
ตามประวัติคือสร้างในปี 1473-1543 และได้มีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกท าลายจาก
สงครามโลกครัง้ที่ 2 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของ

เยอรมนั หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวัง
แบบในการต์นูทางเดินโรยกรวด ปหูินแบบยุคกลาง โบสถส์วยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลมุขาวโพลนไปทั่ว
ทัง้เมือง ตอ้งที่นี่เลยเพราะนเูรมเบิรก์นัน้เสมือนดงัเมืองแห่งเทพนิยายท่ีไดร้บัการรกัษาเอาไวไ้ดอ้ย่าง
สมบรูณ ์จากนัน้น าท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเก็บสว่ยภาษี
อากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวติัศาสตรอี์กแห่งหนึ่งของเมืองนเูรมเบิรก์  
จากนัน้น าท่านชมบรเิวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมือง 
อนัถือเป็นตลาดนดัครสิตม์าสที่ใหญ่ที่สดุในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมี โบสถพ์ระ
แม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ีหนา้จั่วของโบสถพ์ระแม่มาเรีย ตัว
นาฬิกาและตุ๊กตาประดบันีถู้กสรา้งเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร  าลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองค าปี 1356 ที่ตราขึน้ตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคารล์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัดิส์ิทธิ์ 
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น าท่านเขา้ชม ปราสาทเนิรน์แบรค์ (Nürnberger Burg) เป็นหมู่อาคารป้อมปราการในสมยักลาง 
ตัง้บนสนัเขาหินทรายในเมืองนูเรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแห่งนีไ้ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหนึ่งใน
ปราการที่ยากจะเอาชนะที่สดุของทวีปในโรปในสมยักลาง สะทอ้นความส าคญัของเมืองนีใ้นฐานะ
เมืองท่ีขึน้ต่อจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยตรงอาคารหลังแรกเริ่มก่อสรา้งขึน้ราว ค.ศ. 1000
ปราสาทนีส้ามารถแบ่งออกไดส้ามยคุคือ : 
- ยคุแรก คือการเริ่มลงหลกัปักฐานภายใตร้าชวงศซ์าลีเออร ์(ค.ศ. 1027–1125) 
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- ยคุที่สอง คือการสรา้งอาคารหลงัใหม่ภายใตร้าชวงศโ์ฮเอินชเตาเฟิน (ค.ศ. 1138–1254) 
- ยคุที่สาม คือการบรูณะครัง้ใหญ่ในสมยักลาง 
ปราสาทหลงันีเ้ริ่มสูญเสียสถานะความส าคัญภายหลงัสงครามสามสิบปีในช่วงปี  1618 ถึง 1648 
ปราสาทหลงันีไ้ดร้บัความเสียหายมากจากการทิง้ระเบิดทางอากาศในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที่
สองพืน้ที่ส่วนใหญ่กลายเป็นซากปรกัหักพัง เหลือแต่เพียงโบสถน์้อยและหอคอยเท่านัน้ที่อยู่รอด 
ตอ้งใชเ้วลากว่าสามสิบปีในการบรูณะขึน้ใหม่จนมีสภาพเฉกเช่นในปัจจบุนั 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Sheraton Carlton, Nuremberg หรือระดับเทยีบเท่าระดัย 5 ดาว  
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 3 นูเรมเบริก์-โรเธนเบริก์-เขตเมืองเก่า-ไฮเดลเบริก์-ปราสาทไฮเดลเบริก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวรก์ (Rothenburg) เป็นเมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรงัค์ ใน

เขตบาวาเรียปัจจุบนัเมืองโรเธนบวรก์ไดก้ลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ส  าคญัของนักท่องเที่ยว
จากทั่วโลก จนไดช้ื่อว่าเป็นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนี  มีก าแพงเมือง
ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยประตูเมือง  และหอคอยทั้ง  8  ภายในเมืองเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค และสไตลเ์รอเนสซองส ์พรอ้มบา้นเรือนรูปแบบเยอรมนัขนานแทท้ี่บ่งบอก
ถึงความรุ่งเรืองและบรรยากาศราวกบัว่าวันเวลาไดห้ยุดนิ่งมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่  17 น าท่านเดิน

เล่นชมเมือง ที่ประกอบไปดว้ยถนนสายแคบๆที่สรา้งขึน้แบบสลับซบัซอ้น งดงามดว้ยบรรยากาศ
สองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนสไตลก์อธิค และเรอเนสซองส ์ที่ยงัคงสภาพเดิมไดอ้ย่าง
ยอดเยี่ยมที่สุดการเดินเล่นในเมืองนี ้ จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์
กลางแจง้” น าท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่
ส  าคญัของเมือง เป็นอาคาร 2 หลงัสรา้งติดกนั อาคารดา้นหนา้เป็นสไตลเ์รอเนสซองส ์สว่นอาคารสี
ขาวดา้นหลงัเป็นสไตลโ์กธิค เป็นอาคารที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ยคุเริ่มตน้ของเมือง หอนาฬิกาท่ีสรา้งขึน้ในปี 
1446 ทุก ๆ ชั่วโมง หน้าต่างของหอนาฬิกาแห่งนีจ้ะเปิดออก โดยจะมีตุ๊กตารูปป้ันชายสองคนที่



KBIZ161011-WY Germany Switzerland France 10D7N By Business Class Oman Air 

เรียกว่า Meistertrunk หรือ The Master Draught ท าท่าก าลงัด่ืมไวนจ์ากเหยือกขนาดใหญ่ โดย
ชายผูท้ี่ด่ืมไวนน์ีถื้อไดว้่าเป็นวีรบุรุษของเมืองเลยทีเดียว โดยมีเรื่องเล่าว่า ในช่วงระหว่างสงคราม
สามสิบปีนัน้ เมืองนีไ้ดถู้กรุกรานโดยท่านเคานท์ิลลี่ (Count Tilly) ซึ่งประกาศว่า หากใครสามารถ
ด่ืมไวนจ์ากเหยือกขนาดใหญ่นีไ้ดโ้ดยไม่มีการหยุดพกั จะยกเวน้ไม่ยึดเมือง ปรากฏว่าท่านเจา้เมือง
คือ ท่านลอรด์ นุช (Mayor Nusch) รบัค าทา้ และด่ืมรวดเดียวจนหมด เมืองโรเธนบวรก์จึงรอดพน้

จากการรุกรานนี ้น าท่านผ่านชมโบสถเ์ซนต ์จอรจ์ ซึ่งสรา้งในสไตลก์อธิค บรเิวณโดยรอบมีอาคาร
สมัยยุคกลางสไตลบ์าร๊อคหลายหลงั ซึ่งปัจจุบนัเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมและรา้นอาหาร รวมถึงเป็น
ที่ตัง้ของ อ่างน ้าพุเซนตจ์อร์จ (St.George’s Fountain) ที่สรา้งในสไตลเ์รอเนสซองสท์ี่สวยงาม
เป็นอ่างน า้พทุี่ใหญ่ที่สดุของเมือง ลกึ 8 เมตร แต่เดิมมีไวใ้หป้ระชาชนใชน้ า้ และกกัตนุน า้ไวย้ามเกิด
เพลิงไหม ้ชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนหลากสีสนั และพลาดไม่ไดก้บัการถ่ายภาพบริเวณ
จตัรุสั Plönlein ซึ่งมีความหมายในภาษาเยอรมนัว่า “จตัรุสัเล็ก” เป็นจดุท่องเที่ยวยอดนิยมที่สดุของ
เมืองดว้ยความลงตวัของทศันียภาพ และสถาปัตยกรรมยุคกลางอนัโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื่อว่า 
Siebers Tower ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1385 และประตูเมืองโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็นจุด
สงัเกตส าคญั ถือเป็นจดุที่นกัท่องเที่ยวแวะชม และถ่ายภาพมากที่สดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมืองที่สดุแสนโร
แมนติก ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวิรท์เทมแบรก์ บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่งเป็นรฐัทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรฐันีคื้อเมืองสตุ๊ดการท์ เมืองไฮเดลเบิรก์มีความน่าสนใจ
มากทัง้ประวติัศาสตรข์องเมือง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป็นศนูยก์ลาง
การศึกษาที่ส  าคญัของเยอรมนั เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก



KBIZ161011-WY Germany Switzerland France 10D7N By Business Class Oman Air 

ของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนักท่องเที่ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือน
เมืองแห่งนีเ้ดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG)  
น าท่านชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค 
ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้งจากยุคเรอแนซ็องสท์ี่ส  าคญัที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขา
แอลป์ ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าปราสาทแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อใด แต่ปราสาทหลงันีไ้ดร้บัการกล่าวถึงครัง้
แรกในปีค.ศ. 1214 เมื่อจกัรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมนัอนัศักดิ์สิทธิ์ ไดพ้ระราชทานปราสาทหลงันี ้
ใหแ้ก่ลดุวิจที่ 1 ดยุกแห่งบาวาเรีย ตัง้แต่นัน้มา ปราสาทหลงันีก้็อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิท

เทลสบ์คั จากการที่ปราสาทขนาดนีม้ีขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนเชิงเขา หนา้ปราสาทมีแม่น า้เนคคาร์
ไหลผ่าน ปราสาทหลงันีจ้ึงเป็นปอ้มปราการอย่างดีในการปอ้งกนัขา้ศึก 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



KBIZ161011-WY Germany Switzerland France 10D7N By Business Class Oman Air 

พักที ่Hotel Europaischer Hof, Heidelberg หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 4 สตุ๊ทการด์-เดินเล่นชมเมือง-จัตุรัสกลางเมือง-Outlet Metzingen-สตราสบูรก์ 
เดินเล่นชมเมือง-มหาวิหารนอทเทรอดาม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยังเมืองสตุ๊ทการ์ด (Stuttgart) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้ Neckar เมืองใหญ่อันดับ 6 
ของประเทศ เมืองแห่งนีเ้ป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเป็นที่ตัง้ของโรงงาน
และส านักงานใหญ่ของบริษัทหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Porsche, Bosch, Mercedes-Benz, 
Daimler AG และ Dinkelacker 
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น าท่านชม พระราชวังแห่งใหม่(Neues Schloss) ที่สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ในสถาปัตยกรรม
บาโรคซึ่งนับเป็นพระราชวังขนาดใหญ่แห่งทา้ย ๆ ที่สรา้งขึน้ทางตอนใตข้องเยอรมนี น าท่านชม 
Collegiate Church สรา้งขึน้ราวศตวรรษที่ 10-11 ดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ น าท่านเที่ยวชม 
Schillerplatz ซึ่งเดิมเป็นที่ตัง้ของพระราชวังเดิม ปราสาทแห่งนีเ้ดิมเป็นปราสาทกลางน า้ที่มีอายุ
ยอ้นไปถึงศตวรรษที่ 10 เป็นที่อยู่อาศยัของเคานตแ์ละต่อมา ดยุกแห่งเวือรท์เทมแบรก์และปัจจุบนั
เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Landesmuseum Württemberg โบสถ์ของปราสาทยังคงท าหน้าที่ เป็น
สถานที่สักการะบูชา เดินเที่ยวชม จัตุรัสกลางเมือง(Markplatz) ที่ถูกท าลายลงทั้งหมดในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ท าใหอ้าคารรอบดา้นที่เห็นในปัจจุบนัเป็นสว่นที่สรา้งขึน้มาใหม่ทัง้หมด ใหท้่าน
ไดอิ้สระชอ้ปป้ิง Outlet Metzingen ที่ซึ่งมีรา้นใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เป็น
เมืองหลวงของแควน้อลัซาส ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้ไรน ์บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีไดช้ื่อว่า
เป็นหวัใจของยุโรป เดินทางถึง สตราสบรูก์ จากนัน้น าท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE 
PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ไดร้บัการยกย่องให้

เป็นมหาวิหารที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สรา้งดว้ยหินทราย
สีชมพทูัง้หลงัโดยสรา้งขึน้ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 260 ปี 
อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Sofitel Strasbourg Grande Ile, Strasbourg หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 



KBIZ161011-WY Germany Switzerland France 10D7N By Business Class Oman Air 

 

5 สตราสบูรก์-อองกิเซม็-กอลมาร-์ลูเซิรน์-ล่องทะเลสาบลูเซริน์-น่ัง Cogwheel 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม เมืองอองกิเซ็ม (Eguisheim) หมู่บ้านน่ารักในแคว้น Alsace ที่ชื่อว่า เอกีเชม 
(Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรดั ผังเมืองเป็นตรอกซอกซอย คนไม่เยอะ มีมุมน่ารกัๆ ใหถ้่ายรูป
ตลอดทาง น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) เมืองเล็กๆอนัเป็นเมืองบา้นเกิดของ จิตร
กร และช่างแกะพิมพม์ารติ์น โชนเกาเออร ์และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต ์บารต์อลดี ผูอ้อกแบบ
อนสุาวรียเ์ทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รกัมกั 
จะใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคาร
บา้นเรือนเก่าแก่ จึงท าใหเ้มืองกอลมาร ์เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน 
น าท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบา้นช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความ
งามของดอกไมท้ี่มีอยู่ทั่วเมือง จดัเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดใหเ้ป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนไดร้บัการ
ขนานนามว่า ลิตเติล้เวนิซปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งนีไ้ดก้ลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับตน้ๆ
ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมี
บา้นเรือนที่สวยงาม และไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี บา้นเรือนแบบนี ้เรียกว่า Colombage 

(ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบา้นครึ่งไมซุ้งซึ่งเป็นแบบบา้นที่เป็นเอกลกัษณแ์ละ
เห็นไดท้ั่วไปในแควน้อัลซาส ลกัษณะพิเศษของบา้นจะขึน้โครงบา้นดว้ยไมท้ัง้หลงัรวมทัง้หลังคา
ก่อน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์(Luzern) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที เมืองพกั
ตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านกัท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้ากที่สดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบ
เขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่มีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ต

และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกั
สะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทัศนียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็นอย่างดี อีก 1 จดุที่น่าสนใจของเสน้ทางสายนีก้็คือ ท่านสามารถต่อ Cogwheel railway เพื่อที่จะ

ขึน้ไปสมัผัสหมอกหยอกลอ้กับยอดเขา Pilatus ที่สูง 2,132 เมตรได ้โดย cogwheel railway นี ้ได้
ถกูจดัอนัดบัใหเ้ป็นสายรถ cogwheel ที่ชนัที่สดุในโลก โดยมีความชนัถึง 48 องศา 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Villa Honegg หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 6 เบริน-์บ่อหมีสีน า้ตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีหมีสีน า้ตาลเป็นสัญลักษณ์ 
เป็นเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองที่มีแม่น า้ลอ้มรอบไวท้ัง้3 ดา้น ชื่อว่า “เบิรน์” มาก
จากค าว่าแบร ์ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสตัวใ์นยุตแบรช์โทลดน์ ามาตัง้ชื่อเมือง เป็นการตัง้ชื่อเมืองตาม
สตัวท์ี่เจอเป็นตวัแรก หมีจึงกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมาจนถึงทกุวนันี ้แมก้ระทั่งธงยงัเป็นรูป

หมี ถงัขยะรูปหมี รา้นคา้ โรงแรมหลายแห่งก็เป็นรูปหมี ของฝากของที่ระลกึก็หมี 
น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่านชมมารก์าสเซ 
ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการ
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เดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดับ
สงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ 
ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพที่บรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีชื่อเล่นว่า 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารกัในตัวเอง มี
ทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการ
ผสมผสานที่อยู่อาศัยของผูค้นในพืน้ที่เขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และที่พักส าหรบันักท่องเที่ยวได้
อย่างลงตัว น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้

ท่านไดต่ื้นเตน้หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A 
Step Into The Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยงับนจดุสงูสดุของยอดเขามองบลังค(์Mont Blanc) ตัง้อยู่บรเิวณ
พรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเทือกเขาแอลป์ มีความ
สงู 4,807 เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภเูขาสีขาว" 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนิยายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะ)  
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 7 ชาโมนิกซ-์เจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น า้พุเจ็ดโด้-น่ังรถไฟ TGV ช้ันโดยสารที ่1  
ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 
ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมือง เจนีวาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ น าท่านเขา้ชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบ
เจนีวาที่ชาวสวิสและนกัท่องเที่ยวนิยมเขา้มาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไมแ้ละวิวทะเลสาบสี
ฟ้า ชม  นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie), อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ (Monument 
National), น ้าพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ TGV Geneve เพ่ือน่ังรถไฟ TGV ชั้นผู้โดยสารที่ 1 สู่กรุงปารีส 
ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ัน
เหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็น
หนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
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รา้นอาหาร Paris ถา้ใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันั่งกินอาหารในพระราชวงั รบัรองจะปลืม้กับ
ที่นี่แน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซนไ์ดเ้รียบหรู โดดเด่นไปดว้ยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอรน์ิเจอรแ์ละ
ของประดับตกแต่งที่ดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร ์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย แต่ที่หา้มพลาดเลยคือ เมน ูFoie gras (ฟัวกราส)์ ของขึน้ชื่อที่ฝรั่งเศส 
พักที ่Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (2 คืน) 



KBIZ161011-WY Germany Switzerland France 10D7N By Business Class Oman Air 

 

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

น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บ
รกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิ
ซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดัง
ของลีโอนารโ์ด ดาวินชี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 
ชั่วโมง ผ่านชม พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบั
ที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน 
แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท์ี่รวบรวมงานศิลปะทางประวติัศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงาน
ศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ี่นี่ มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Kong Restaurant พิเศษ Countdown New Year  
ตวัรา้นอาหารจะอยู่ชัน้บนของตกึและหลงัคาจะเป็นโดมใส ท าใหส้ามารถเห็นวิวเมืองปารีสได้ 
KONG มีทัง้เมนแูบบ Brunch, Lunch, จานเดียว และเมนตูามเทศกาลต่างๆ นอกจากจะเป็น
รา้นอาหารแลว้ยงัมี Cocktail Bar 
พักที ่Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว (2 คืน) 
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      9 Duty Free-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบนิปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง Duty Free สินคา้ปลอดภาษีแห่งกรุงปารีส ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัอย่างเต็มที่ 
น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม
ตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Seafood Platter หอยนางรมสด 

น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มี
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ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศันียภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยว
อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลูกคา้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 

Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุ
ยี่หอ้ ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 

21.10 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร(์WY) เที่ยวบินที่ WY132 

(21.10-07.10(+1)) // WY815 (09.00-17.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 14.35 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

 10 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Business Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 40 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 150,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัด
จ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวุิสยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  
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6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั
ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบรษิัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

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

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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