
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25981 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 หมู่บ้านเพรียน อัม เคยีมซี-พระราชวังแฮเร็นเคยีมซี-เมืองซาลสบ์วรก์-สวนมิราเบล 
                 หมู่บ้านฮัลลส์ตัทท ์  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ 
(EK)  เ ท่ียวบินท่ี  EK385 (01.05-05.00) // EK49 (08.40-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ขอตอ้นรบัท่านเขา้สู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้

เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศรื่นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลาง
ทาง วฒันธรรมของภมูิภาค และเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑท่ี์เดน่ท่ีสดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง่ 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี(Prien am Chiemsee) (เมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่  เ พ่ือน าท่านล่องเรือสู่  พระราชวังแฮเร็นเคียมซี  



 

(Herrenchiemsee) เข้าชมด้านใน พระราชวังแฮเร็นเคียมซี ตัง้อยู่ท่ีเกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบ
เคียมเซ เข้าชมพระราชวังแฮเร็นเคียมซี ท่ีสรา้งโดยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวา เรีย ตามแบบ
ส่วนกลางของพระราชวงัแวรซ์ายท่ีฝรั่งเศส เป็นวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีทรงสรา้ง วงัแฮเร็นเคียมซีเป็นวงัท่ี
แสดงถึงความช่ืนชมท่ีพระเจา้ลดุวิกท่ี 2 ทรงมีตอ่พระเจา้หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส ในหอ้งกระจกบน
เพดานเป็นภาพเขียนของพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ทรงประสงคจ์ะสร้างวงันีใ้หท้ดัเทียมกบัพระราชวงัแวร์
ซาย แตท่รงสรา้งเสรจ็เพียงสว่นกลางก่อนท่ีจะสิน้พระชนมจ์งึเหลืออีก 50-70 หอ้งท่ียงัไมไ่ดส้รา้ง แต่
การสรา้งไมไ่ดท้รงตัง้ใจจะใหเ้หมือนพระราชวงัแวรซ์ายไปเสียทกุตารางนิว้ 
น าเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ใชเ้วลาเดินทางประมาณ1 ชม.
เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เมืองซาลส์
บวรก์ มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมือง
ซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกาย

คาทอลิกท่ีส าคญัของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมัน อิสระเดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ้
สินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองท่ีมีความสวยงามรวมทัง้มีรา้นคา้สินคา้แฟชั่นมากมาย 
น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุสี์สนัสวยงาม รูปป้ันและน า้พสุไตลบ์ารอค สถานท่ีแหง่นีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์



 

อมตะช่ือก้องโลก The Sound of Music จากนั้นน าชม บ้านเกิดโมสาร์ท  กวีเอกของโลกชาว
ออสเตรียน ปัจจบุนันีเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวตัขิองโมสารท์และครอบครวั  
น าท่านออกเดินทางสู่  หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut รมิทะเลสาบ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 
พักที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมในหมู่บา้นมรดกโลกฮลัลส์ตทัท)์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  ชมววิเมืองฮัลสตัทท ์– Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – คาปรุน –  
                 น่ังกระเช้าขึน้ สู่ ยอดเขาคทิสส์ไตนฮ์อรน์ - เมืองคทิซบู์เฮล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินชมวิวเมืองฮัลสตัทท ์ชมทศันียภาพอนัเป็นเอกลกัษณข์องใจกลางเมืองประวตัิศาสตร์
ทะเลสาบ  เป็นหมู่บา้นท่ีซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งในพิกดั
ท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสดุของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสดุคลาสสิค
ของหุบเขาสูงท่ีโอบลอ้มทะเลสาบอันนิ่งสงบท่ีมีน า้ใสราวกับกระจกคริสตลั ท่ีพรอ้มสะทอ้นภาพ



 

ความอลงัการของขนุเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็น
ทวีคณู ไปพรอ้มๆ กบับรรยากาศอบอุน่ สบายเป็นกนัเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สดุนา่รกัซึ่งเติมไป
ดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวตัิศาสตร ์แลว้น าทา่นเดนิทางสู่หมู่บ้านโกเซา ชมุชนเล็กๆ บนแนว
เทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รฐั Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชมุชน
นีมี้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 มีความอดุมสมบรูณ ์โกเซาลายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และป่าไม่อนัแสน
อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้ และล าธารอันแสนอุดมสมบูรณ์เดิมทีประชากรท่ีเมืองนี ้
ประกอบอาชีพท าเหมืองเกลือมาตัง้แต่อดีตแต่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเริ่มเขา้มาเป็นรายไดห้ลกัของ
ท่ีน่ี ชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวนัตกเฉียงใตซ้ึ่งเป็นส่วนอลั
ไพนข์องอัปเปอรอ์อสเตรีย ตัง้อยู่ใกลเ้มือง Gosau ซึ่งอยู่ใกลก้ับเมือง Salzburg ภูเขาท่ีลอ้มรอบ
ทะเลสาบเรียกว่าเทือกเขาดคัชไตน ์ประกอบไปดว้ย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, Hinterer 

Gosausee 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เมืองท่ีสวยงามดั่งภาพวาดท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
ไม่ถึง 10,000 คน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซลเลอรซี์ และโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอรน์ (Hohe 
Tauern) จากเมืองท่ีก่อตัง้โดยพระในสมยัศตวรรษท่ี 18 วนันีเ้ซลล ์อมั ซี เป็นจุดหมายปลายทาง
แหง่การพกัผอ่น เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหบุเขา ท าใหส้ภาพอากาศเย็นสบาย และมีความ
ร่มรื่นตลอดทัง้ปี เดินชมเมืองไปตามชายฝ่ังทะเลสาบอนังดงาม ด่ืมด ่าภาพบรรยากาศน า้สีคราม
สดใสในทะเลสาบเซลล ์ทา่มกลางเทือกเขาแอลป์ 



 

เดนิทางตอ่สู ่เมืองคาปรุน (Kaprun) เมืองทอ่งเท่ียวเล็กๆในรฐัซาลซบ์รูก์ (Salzburg) และเป็นเมือง
ท่ีตัง้ของยอดเขาคิทสช์ไตนฮ์อรน์ (Kitzsteinhorn) น าท่านน่ังกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทสช์ไตนฮ์อรน์
(Kitzsteinhorn) ท่ีทอดตวัอยูท่างทิศเหนือของยอดอลัไพน ์มีความความสงู 3,029 เมตรตัง้อยูใ่นเขต
อุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอรน์ (Hohe Tauern National Park) ก่อตัง้ขึน้ใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็น
อทุยานแหง่แรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนรุกัษท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในยโุรป   

 
น าท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี  สัมผัสกับกิจกรรม
มากมายบนยอดเขาแห่งนี ้ ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยาน
แห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร ์Cinema 3000 และต่ืนตาต่ืนใจไปกบั Panorama Platform ได้
เวลาอนัสมควร 
เดินทางสู่ เมืองคิทซบู์เฮล (Kitzbuhel)  เป็นเมืองสกีรีสอรท์สดุสวยท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา
แอลป์ในแควน้ทิโรล ประเทศออสเตรีย ซึ่งตัง้อยูใ่กลก้บัเทือกเขาแอลป์เพียง100 กม.เทา่นัน้ อีกทัง้ยงั

มีช่ือเสียงในเรื่องของสกี และเป็นสกีรีสอรท์เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกอีกดว้ย เดินเล่นชมเมือง และ
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบา้นเรือนท่ีมีสีสนัสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารกัแห่งนีต้ามอธัยาศยั  ได้



 

เวลาอนัสมควร อิสระกับการชอ้ปป้ิง ถนน Vorderstadt ถนนการคา้สายหลกัของเมืองซึ่งเรียงราย
ดว้ยบา้นเรือนหลากหลายสี ซึ่งบางชว่งจะทาสีเป็นแนวพาสเทลทัง้หมด 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Tiefenbrunner หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



 

4 อนิสบ์รูกค-์หลังคาทองค า–ททิเิซ่-Black Forest-โรงงานนาฬิกากุ๊กกู 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบ์รูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อยา่งยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจรงิ เป็นเมืองท่ีฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า  
ท่ีตัง้ของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินส์บรูกค ์ท่ีนักท่องเท่ียว

เกือบทกุคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเล่ียนท่ี1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทับท่ี
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบริเวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแหง่ เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัช่ือดงัอยา่ง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านชมทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (itisee) ทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสุดในป่าด ามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกวา้ง 700 เมตร ผ่านบริเวณนีท้่านจะไดพ้บกับ
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในป่าด า นั่นคือ ยอดเขา Feldberg ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเล
สาบทิทิเซ่ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติท่ีหอ้มลอ้มทะเลสาบแห่งนีไ้วน้  าท่าน ชมวิว
ทิวทัศนข์องทะเลสาบทิทิเซ่ และความงดงามของป่าด า (Black Forest) มนตเ์สน่หท่ี์ท่านจะตอ้ง

หลงใหลไมมี่วนัลืม น าทา่น แวะซือ้ของท่ีระลกึตน้ต ารบัของนาฬิกากุ๊กก ูไดเ้วลาอนัสมควร 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
 
 



 

พักที ่Hotel Hofgut Sternen หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 น ้าตกไรน-์ลูเซิรน์-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาริกิ- 
       อนุสาวรียส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู ่น ้าตกไรน ์(Rhine Fall) เป็นน า้ตกท่ีตัง้อยู่ในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นน า้ตกท่ีทรง
พลงัท่ีสดุในยโุรป น า้ตกไรนต์ัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนระหวา่งมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูรกิ น า้ตกแหง่นี ้
มีความกวา้ง 150 เมตร และสูง 23 เมตร ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีไดช่ื้อว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสดุ 

มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ใหท้่านอิสระ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็ม
บาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่
ท่ามกลางหบุเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือนรูปทรงนา่รกั
สะดดุตา แตง่แตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้
เป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านน่ังกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ตัง้อยู่ในเมืองลูเซิรน์ ซึ่งไดร้บัสมญานามว่า 

“ราชินีแหง่เทือกเขา” โดยมีความสงูประมาณ 1,797 เมตร ยอดเขาแหง่นีส้ามารถมองเห็นวิวไดอ้ย่าง
สวยงาม เน่ืองจากไม่มีภูเขาอ่ืนๆมาบงัทศันียภาพ สามารถมองเห็นมุมสูงของเมืองและทะเลสาบ
ดว้ยวิว 360 องศา คนไทยไดรู้จ้กัยอดเขาแห่งนีจ้ากละครเรื่อง “อย่าลืมฉัน” ท่ีไดมี้การถ่ายท าฉาก
ตอนจบบนยอดเขารกิิแหง่นี ้จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู่เมืองลเูซิรน์ (Luzern) 
น าท่านถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์  



 

16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์(Reuss River) 

เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัศิาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแลต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 ยอดเขาจุงเฟรา-เบริน-์บ่อหมีสีน ้าตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทาง สู่สถานี กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพ่ือน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่
ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดนิทางจากสถานีกรนิเดลวาลด ์ 

สู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์และเปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) 
ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสาร
รถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน ่ไชเดกก ์เพ่ือตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เ ม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่

กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงาม
และยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้า่นไดส้มัผสัและ
เลน่สนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
ทา่นเดนิทางสู่เมืองเบิรน์(Bern)  เบริน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ ซึ่ง Bern แปลวา่  Bear 
หรือ หมี นั่นเอง น าทา่นเย่ียมชมเมืองเบริน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก ผา่นชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทุม่เทใหก้บั



 

ศลิปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน พิธภณัฑ์
นี ้ เป็นของ พอลคลี น าท่านเดนิทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
น าทา่นเดนิทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ(์Bahnhof Platz) จตัรุสัหนา้สถานีรถไฟ เป็นถนนสาย
หลกัท่ีมีรา้นอาหาร รา้นคา้ ตา่งๆมากมาย น าทา่นชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison 
Tower) น า้พุปีศาจกินเดก็ (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม 
(Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิรน์(City Hall of Bern)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Holiday Inn Bern – Westside หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 น่ังรถไฟ TGV-ปารีส-พพิธิภณัฑลู์ฟว-์พธิภณัฑอ์อรแ์ซ-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่- 
       ประตูชัยนโปเลียน-ล่องเรือบาโตมูซ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เจนีวา เพือ่น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 

เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่าน แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมี
ช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ี

ท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ 
เชน่ ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 
ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The 

Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยูร่มิแมน่  า้เซน 
เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมงานศลิปะทางประวตัศิาสตร์
ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ท่ีน่ี มากกว่า 2,000 ชิน้ รวม
ประตมิากรรมตา่งๆ น าทา่นเดนิทางสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมมุสวยสดุฮิตท่ีมี หอ
ไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร ์เป็น
หนึ่งในสิ่งก่อสรา้งท่ีโดง่ดงัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ช่ือตาม กสุตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้



 

น าของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้รา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องงานแสดง
สินคา้โลก เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส  
ผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีส
และเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนสุรณส์ถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถ้กู
สรา้งขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุถึงวีรชนทหารกลา้ท่ีไดร้่วมรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน

สงคราม นโปเลียน และในปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกดว้ย น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ 
(Bateaux Mouches) แมน่ า้แซนน ์ผา่นชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล พพิธิภัณฑลู์ฟว ์และ

โบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจกโดยรอบ 
ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

8 พระราชวังแวรซ์าย-La Vallee Village 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ
แหง่หนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 



 

UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งช่ือก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าทุกท่านเดินทางถึง La Vallee Village เอา้เล็ทชอปป้ิงใกลป้ารีสท่ีสายช้อปตอ้งเคยไดย้ินช่ือกนั
มาบา้งแลว้ เอา้เล็ทแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถว้น เป็นแหล่งชอปป้ิง
ใกลป้ารีสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมรา้นคา้ของแบรนดแ์ฟชั่นและไลฟ์
สไตลต์่างๆไวม้ากว่า 110 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ราคาย่อมเยาไล่เรียงไปจนถึงแบรนดไ์ฮเอน
ราคาสงูขึน้มาหนอ่ย โดยแตล่ะรา้นยงัมีสว่นลดมากกวา่ 50% พรอ้มเสนอใหก้บัสายชอ้ป 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

9 La Samaritaine-ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเดน่ของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถ้กูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณส์ถานทาง
ประวตัิศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ท่ีเนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
ชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้เอกลักษณท่ี์มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่าง

สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว  (ผูอ้อกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสชว่งปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของ
อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่เมืองท่องเท่ียว
อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลูกคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี
สินคา้ต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์ เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม  
 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 



 

21.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เท่ียวบนิท่ี 
EK76 (21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.05 
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

10 สนามบนิสุวรรณภูมิ 
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
10 – 19 มีนาคม 2566 129,999.- 129,999.- 32,000.- 

27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 129,999.- 129,999.- 32,000.- 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน****เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป
บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 
ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้
จดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  

2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 



 

4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 



 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 



 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรท์ัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 



 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ
ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของทา่นช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้
ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทกุ
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  



 

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 



 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซา่และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ย่ืนวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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