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บริการเหนือระดับโดยที2นั2 ง Business Class (กรุ๊ป 10 ท่าน) 
พร้อมบริการลีมซูีนรับส่งบ้าน-สนามบินสวุรรณภมูิ และเลาจน์บริการพิเศษตลอดการเดินทาง 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัLน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าทีEของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั2 งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) เทีEยวบินทีE 
EK373 (21.00-00.50(+1)) / EK71 (04.05-09.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 
ชั8วโมง 25 นาที (รวมเวลาแวะเปลี8ยนเครื8องที8สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 
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 2 ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ชองป์เอลิเซ่-มงต์มาตร์ 
09.25 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั2 งเศส (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถิ8น

ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั8วโมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถิ8นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั8วโมง) หลงั
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว กรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั2 งเศส(France) เมืองทีE
มีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีE นกัท่องเทีEยวอยากมาเยือนมากทีEสดุ ปัจจุบนั
เมืองปารีสเป็นหนึEงในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ  

นําท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตทีEมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั
สามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมมุ ทั Zงวิวขั ZนบนัไดทอดยาวทีEมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลงั แต่เดิน
ลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมนํ Zาพุกับสวนสวยสไตล์ฝรัEงเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง 
พร้อมชมความยิEงใหญ่ของ ประตูชัย(ARC De Triomphe) อนุสรณ์สถานทีEสําคญัของปารีส ได้รับ
การยอมรับให้เป็นประตชูยัทีEยิEงใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทั Zงยงัมีความละเอียดอ่อนในการ 
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ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยทีEนับเป็นผลงานชั Zน
ยอดจากศิลปินชั ZนเยีEยม นําท่านผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนน
สายยาวทีEมีชืEอเสียงทีEสดุของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดําเนิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เมนูพเิศษ ** Foie Gras และ หอยเอสคาโก (Escargots) 
นําท่านขึ Zนรถไฟฟ้ามงต์มาตร์ (Furnicular) รถไฟอัตโนมัติทีEเชืEอมระหว่างฐานกับยอดมหาวิหาร
ศกัดิ_สิทธิ_ (Basilica of the Sacred Heart) เป็นระบบขนส่งทางลาดทีEให้บริการในย่าน Montmartre  
ของกรุงปารีส ประเทศฝรัEงเศส ในเขตทีE 18 ดําเนินการโดย RATP ซึEงเป็นหน่วยงานด้านการขนส่ง
ของกรุงปารีส ระบบเปิดในปี 1900 สร้างขึ Zนใหม่ทั Zงหมดในปี พ.ศ. 2478 และอีกครั Zงในปี พ.ศ. 2534 
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นําท่านถ่ายภาพทีEด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลก้ิา (The Basilica of the Sacred Heart of 
Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานทีEทีEถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิ_สิทธิ_ของปารีส” 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ** ติ2มซํา และ เป็ดย่าง 
พักที2 Paris Marriott Opera Ambassador Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (3 คืน)  

 3 ช้อปปิLงห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)-แกลเลอรี2  ลาฟาแยตต์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําท่านช้อปปิ Zง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูทีEมีชืEอเสียงมากทีEสุดแห่งหนึEงของ
ปารีส ทีEนีEมีเสน่ห์ของอาคารแบบดั Zงเดิม นัEนคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึEงถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี Z จนได้ถูกขึ Zนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรัEงเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่ง
ใหม่ทีEเน้นยํ Zาถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัEน อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 
600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ Zงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการทีEจะสลับหมุนเวียนให้ได้ชม
ตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําท่านช้อปปิ Zง ห้างแกลเลอรี2  ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูทีEมีชืEอเสียงมากทีEสดุ
แห่งหนึEงของปารีส ภายในอาคารทีEมีสถาปัตยกรรมทีEสวยงาม ห้างนี Zมีเอกลกัษณ์ทีEมีความโดดเด่น
อย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัประดาอย่างสวยงาม 
ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Seafood Platter หอยนางรมสด 
พักที2 Paris Marriott Opera Ambassador Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (3 คืน)  
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 4    ช้อปปิLง McArthurGlen Outlet - ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านช้อปปิ Zง La Vallee Outlet หรือ  McArthurGlen Outlet บริหารงานโดย McArthurGlen 
Group เครือธุรกิจ Outlet ชั Zนนําของยุโรป ซึEงมี �� แห่งในสหราชอาณาจักรฝรัEงเศส เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรีย และอิตาลี ร้านค้าใน Serravalle มีทั Zงหมดกว่า ��� ร้าน แหล่งช้อปปิ ZงทีEพร้อมมอบ
ประสบการณ์การช้อปปิ Zงแบบหรูหรา ด้วยร้านค้าทีEนําเสนอแฟชัEนแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดบั 
โลก อืE น ๆ  อาทิ  Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, 
Benetton, Guess เป็นต้น ในราคาทีEลดลงสุงสุดถึง ��% นอกจากนั Zนยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่
หลากหลายให้เลือกใช้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ Zงอย่างจุใจตามอธัยาศยั ได้เวลาอนัสมควร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
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 ร้านอาหาร Paris ถ้าใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันั8งกินอาหารในพระราชวงั รับรองจะปลืTม

กบัที8นี8แน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้เรียบหรู โดดเด่นไปด้วยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์
และของประดับตกแต่งที8ดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย 
นําท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่นํ Zาแซนน์ ผ่านชมหลายสถานทีEสวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที2 3 เรือสองชั Zน โดยชั Zน
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ สําหรับชั Zนบนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ  
1 ชัEวโมง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที2 Paris Marriott Opera Ambassador Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (3 คืน) 
 

 5 นั2 งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-นํ Lาพุเจ็ทโด้-เวเว่ย์- 
                เมืองมองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพื2อนั2 งรถไฟ TGV (ชั Lน First Class) สู่ เจนีวา (ใช้เวลา
เดินทาง 3 ชัEวโมง 13 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เมืองทีEมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 
10 ของโลกทีEนักท่องเทีEยวอยากมาเยือนมากทีEสุด ปัจจุบันเมืองเจนีวาเป็นหนึEงในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ เดินทางถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
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นําท่านเดินทางถึง เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองทีEมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 
10 ของโลกทีEนักท่องเทีEยวอยากมาเยือนมากทีEสุด ปัจจุบันเมืองเจนีวาเป็นหนึEงในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ นําท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานทีEพกัผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนี
วาทีEชาวสวิตและนักท่องเทีEยวนิยมเข้ามาเยีEยมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า 
ชม นาฬิกาดอกไม้ (L’ horloge Fleurie), อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ(Monument National), 
นํ Lาพุเ จ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter's Cathedral) ซึEงมีอายุ
มากกว่า ��� ปี  นําท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ย์ (Vevey) เมืองทีEแสนโรแมนติกน่ารักตั Zงอยู่ในรัฐโว
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ของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเทีEยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส 
Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดกูาล และเมืองนี Zยงัยงัเป็นทีEตั Zงของ 
สํานกังานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleด้วย 
แวะถ่ายรูปกบัจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปัLน“ชาลี แชปปลิ Lน”(Chaplin Statue) ชาวองักฤษทีEมีผลงาน
สร้างชืEอเสียงในอเมริกาทีEมีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานทีEพกักายใจในบั Zนปลายของ
ชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยกัษ์ The Fork ทีEอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภณัฑเ์นสท์เล่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์(Montreux) เมืองเล็กๆทีEตั Zงอยู่บนชายฝัEงทะเลสาบเจนีวา 
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นําท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาททีEตั Zงอยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูก
ครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถกูครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบนัเป็นของรัฐโวด์ และถูก
จดัให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวฒันธรรมของชาต ิ

เย็น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
พักที2 Hotel Fairmont Le Montreux Palace หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว  

 6 เมืองแทสซ์-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพืEอต่อรถไฟเข้าสู ่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกรีี
สอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ทีEต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั Zน ซึEงปลอดมลภาวะทั Zงปวง เพราะไม่มี
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รถยนต์ทีEใช้นํ Zามนัเป็นเชื Zอเพลิง ทั Zงเมืองใช้รถแบตเตอร์รีE  จักรยาน และเดินเท่านั Zน นําท่านเดินสู่จุด
ชมวิวของเมืองเซอร์แมท ทีEเห็นทั Zงตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ_ สมัผสับรรยากาศรอบข้าง
และบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fuji of Zermatt 
นําท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ให้ท่านได้ตืEนตาตืEนใจกับการนัEงรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ตืEนตาตืEนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึEงท่าน
สามารถเห็นอยู่แค่เอื ZอมชืEนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึEง
ปกคลุมยอดเขาตัดกบัสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น
หิมะชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดทีEมีปลายคุ้ มงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตนูวอล์ทดสินียน์ําไปเป็นแบบเครืEองเล่นบิ�กธันเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบทีEสวยงาม 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที2 Grand Hotel Zermatterhof  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
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 7 Grindelwald First - เมืองอินเทอร์ลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําคณะเดินทางสู่ สถานี Grindelwald First หนึEงในยอดเขายอดนิยมทีEมีความสวยงามทีEสุดแห่ง
หนึEงในนําคณะ นั2 งกระเช้าเคเบิ Lลคาร์ Cable Car ขึ Zนพิชิตยอดเขา เมืEอถึงด้านบนสถาน ีFirst ซึEง 
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เป็นจุดพกัผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ นําคณะสมัผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ 
กับการเดินลงหน้าผา First Cliffwalk เพืEอเดินลงมาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว��� ล้าน มุม
มหาชนของกรินเดลวาลด์เฟียส ซึEงท่านจะได้ชมวิวแบบพาโนรามา และด้านล่างสามารถมองเห็นตัว
เมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี Zยังมีกิจกรรมดีๆ สําหรับนักท่องเทีEยวมากมาย 
นอกจากเดินบนหน้าผา First Cliff Walk แล้ว ท่านยังสามารถสัมผัสความสนุกสนานกับการ นัEง
ชิงช้าโหนลงเขามากบั First flyer (รวมในค่าใช้จ่ายทวัร์)   
**กรณีทีEกระแสลมแรง หรือซ่อมบํารุงกระเช้า ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางบริษทัฯจะคืน
ค่าบริการส่วนนี Zให้ และเราจะนําท่านเดินเล่นในตวัเมืองแทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาพร้อมวิวเขาแสนสวย 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แห่ง ทีEล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  จากนั Zนให้ท่านอิสระเดินเล่นพักผ่อน หรือได้มี
เวลาในการช้อปปิ Zงตามอัธยาศยั ท่านสามารถเลือกซื ZอนาฬิกายีEห้อดงัหลากหลายทีEผลิตในสวิส ไม่
ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอืEนๆ อีกมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจําชาติของสวิส 
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พักที2 Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

 

 8 เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-เมืองซูริค-ลินเดนฮอฟห์- 
                ช้อปปิLง บาห์นฮอฟสตราสเซอ-สนามบินซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศทีEมีนกัท่องเทีEยวมากทีEสดุในสวิส แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างด ีเมืองทีEได้ชืEอว่านกัท่องเทีEยวบนัทกึภาพไว้มากทีEสดุ มีทะเลสาบ 
ภูเขา ทีEสวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลู
เซิร์น เป็นอาคาร บ้านเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบ
จัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรัEง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริม
ทะเลสาบ ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปปิ ZงทีEมีร้านตวัแทนจําหน่ายนาฬิกาชืEอดงั อาทิ บุคเคอ
เรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซีE ร้านขายของทีEระลึก ร้านช็อคโกแลตและช้อปปิ Zงสินค้าชั Zนดี ทีEมีชืEอเสียง
ตามอธัยาศยั 

นําท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึEงแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมือง
เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึEงทํางานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลยุส์ทีE 
16 แห่งฝรัEงเศส   

จากนั Zนชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึEงข้ามแม่นํ Zารอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ทีE
เก่าทีEสุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานทีEแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชืEอมต่อไปยงัป้อมแปดเหลีEยมกลางนํ Zา ทีEจัEวแต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรืEองราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ 
Luzern และ Zug  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองทีEมีขนาดใหญ่ทีEสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(Switzerland) และยงัเป็นเมืองศนูย์กลางทางเศรษฐกิจทีEสําคญัของประเทศและของทวีปยุโรป ซูริค
ขึ ZนชืEอเรืEองมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณทีEมีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่ราย
ล้อมเมือง ในขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองทีEมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมยัใหม่และถูกยกให้เป็นหนึEง
ในอนัดบัต้นๆ ของเมืองทีEมีคณุภาพชีวิตดีทีEสดุในโลก 
นําท่านถ่ายรูปกบั จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ทีEมีมาตั Zงแต่สมยัศตวรรษทีE 
17 ในอดีตเคยเป็นศนูย์กลางของการค้าสัตว์ทีEสําคญัของเมืองซูริค ปัจจุบันจตัรัุสนี Zได้กลายเป็นชุม
ทางรถรางทีEสําคัญของเมืองและยงัเป็นศนูย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินทีE
ใหญ่ทีEสดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์  นําชมย่านเมืองเก่า ลินเดนฮอฟห์ (Lindenhof) ประกอบไป
ด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานทีEโดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่ เมือง กรอส มุนเตอร์ 
(Grossmunste Church) ซึEงถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั Zงอยู่บริเวณริมฝัEงแม่นํ Zาลิมมัต 
(Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึEงใน สถานทีEท่องเทีEยวของซูริค ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่ง
หนึEง มีชืEอว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั Zนเป็น
ทีEตั Zงของหน้าปัดนาฬิกาทีEติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาทีEใหญ่ทีEสุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกา
ของโบสถ์มีเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ �.� เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) 
ทีEมีหน้าต่างกระจกสีอนัสดใสสวยงาม  
จากนั Zนนําท่านช้อปปิ Zง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ชืEอว่าแพงและ
หรูหราทีEสดุในโลก เพราะว่าทั ZงสองฝัEงถนนเป็นร้าน Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตั Zงอยู่มากมาย อาทิ
เช่น ร้านเสื Zอผ้า เครืEองประดับ กระเป๋า นาฬิกายีEห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยีEห้ออืEนๆอีก
มากมาย ถนนเส้นนี Zมีร้านขายนาฬิกาเป็นจํานวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั Zน
นําของโลก ทีEสมกบัคําเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาทีEสวิตเซอร์แลนด์” ได้เวลาพอสมควร นํา
ท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพืEอตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
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22.15 น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เทีEยวบินทีE 
EK086 (22.15-06.25(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 
ชั8วโมง (รวมเวลาแวะเปลี8ยนเครื8องที8สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 

 

 9  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

                                                       JJJJJJJJJ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี2ยว 
เสาร์ – อาทิตย์ 

(วันสงกรานต์) 08 - 16 เมษายน 2566 399,999.- 399,999.- 90,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี2ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื2อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื2อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ชําระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงืEอนไขแล้วและไม่สามารถเปลีEยนแปลงเงืEอนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปลีEยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อนัเนืEองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทั Zงนี Zจะคํานึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื2องมาจากได้รับทราบเงื2อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
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 เนืEองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ทีEทําให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลีEยนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
สํารองเวลาในการจองตัว̈เครืEองบนิไว้อย่างตํEา ©-� ชัEวโมง ทั Zงนี ZเพืEอประโยชน์ของตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีEเกิดขึ Zนในส่วนของตัว̈เครืEองบนิทีEไม่เกีEยวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานี Zเป็นราคาทวัร์ตั Zงแต ่แต่ �� ท่านขึ Zนไป รับไม่เกิน 15 ท่าน** 

**เนืEองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า � ขวบขึ Zนไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านั ZนทีEมีห้อง � เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ � ท่าน แนะนําว่าเปิด « ห้อง จะสะดวกกว่า สําหรับท่านทีEพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึ Zนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานี Lรวม 
1. ค่าตั¤วเครื2องบินไป-กลบั (Business Class) แบบหมูค่ณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเทีEยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมทีEระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารทีEระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานทีEทกุแห่งทีEระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเทีEยวยุโรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตวัหรือโรคร้ายแรงทีEแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอืEนๆ เป็นไปตามเงืEอนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงืEอนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

9. นํ ZาดืEมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ « ยูโร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมทีEพกั 
12. ค่านํ Zาหนกักระเป๋า (นํ Lาหนัก 40 กิโลกรัม)  

อัตรานี Lไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทําหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ทีEไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีนํ ZามนัทีEสายการบินเรียกเก็บเพิEม หากสายการบนิมีการปรับขึ Zนก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ทีEจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิEม 7% ในกรณีทีEต้องการใบกํากบัภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอืEนๆ เชน่ ค่าอาหารและเครืEองดืEมสัEงพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่า

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีEกระเป๋าสมัภาระทีEมีนํ Zาหนกัเกินกว่าทีEสายการบินนั Zนๆ กําหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึ Zนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการชําระ 
1. ชําระเงินมดัจําท่านละ 200,000 บาท ภายหลงัจากทีEทา่นส่งเอกสารการจองภายใน « วนั โดยโอน

เข้าบญัชี ทีEนัEงจะยนืยนัเมืEอได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านั Zน  
2. ส่วนทีEเหลือชําระ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ชําระส่วนทีEเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดนิทาง เนืEองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีEพกัและตัว̈เครืEองบิน มิฉะนั Zน
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไม่ชําระมดัจําตามทีEกําหนด ขออนุญาตตดัทีEนัEงให้ลกูค้าท่านอืEนทีEรออยู ่
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2) หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงืEอนไข 
3) เมืEอท่านชําระเงนิแล้ว ไม่ว่าจะทั Zงหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงืEอนไขและ

ข้อตกลงต่างๆทีEได้ระบุไว้ทั Zงหมดนี Zแล้ว 
3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีEเดินทาง ทีEมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างตํEา « หน้า เพืEอทําการสํารองทีEนัEงภายใน « วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

4. เมืEอได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทนัท ี
5. หากท่านทีEต้องการออกตัว̈โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีE 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครั Zง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีE ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีEเกิดขึ Zน 

6. การยืEนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั ZนตอนการยืEนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั Zงแบบหมู่
คณะและยืEนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพืEอประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าทีE 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง �� วนัทําการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั Zงหมดก่อน ตาม
กําหนดเงืEอนไขการชําระเงิน แตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคนืเงนิค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการหกัค่าใช้จ่ายทีE
เกิดขึ Zนจริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักําหนดการออกตัว̈กบัทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ_ในการไม่คืนเงนิค่ามดัจําทั Zงหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นัEงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจําตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีEยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัEวโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืEองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั Zงหมด 

เงื2อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั Zงหมดก่อนทําการจอง เพืEอความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่าง
ลกูค้าและบริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้เดนิทางขั ZนตํEาของการออกเดินทาง โดยในทวัร์นี Zกําหนดให้มีผู้
เดินทาง ขั Lนตํ2า ¥¦ ท่าน หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึทีEกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการเพิEมค่าทวัร์ หรือ 
เลืEอนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Zงสิ Zน ดงันั Zน กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั Zง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลืEอนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนืEองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั Zน ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ทําให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิEมเติมขึ Zน หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันั Zน ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ไม่อนญุาตให้เลืEอนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทั Zงสิ Zน หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงืEอนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การชําระเงนิ หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยนืยนัจาํนวนตามทีEท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลีEยนแปลงจํานวนผู้เดนิทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง
เปลีEยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คดิค่าใช้จ่ายทีEทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยทีEสดุเท่าจํานวนเงินมดัจํา ทั Zงนี Zทั Zงนั Zนให้เป็นไปตามเงืEอนไขของบริษทัฯ 

 

เงื2อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  
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1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เชน่ 

สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใช้จ่ายทีEเกดิขึ Zนจริง (ถ้ามี) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที2จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายทีE

เกิดขึ Zนจริง เช่น ค่ามดัจําตัว̈เครืEองบิน, ค่ามดัจําโรงแรม, คา่วีซ่า (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที2จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายทีE

เกิดขึ Zนจริง เช่น ค่ามดัจําตัว̈เครืEองบิน, ค่ามดัจําโรงแรม, คา่วีซ่า (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีEชําระแล้วทั Zงหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึEงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั Zงสิ Zน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืEนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัจิากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์ทั Zงหมกด
หรือค่ามดัจํามาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ_ในการหกัค่าบริการ ค่ายืEนวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีEเกดิขึ Zนจริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว̈เครืEองบินแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว̈
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลีEยนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลืEอนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการหกั
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีEเกิดขึ Zนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั Zงแรก ตามจํานวนครั ZงทีE
เปลีEยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Zงสิ Zน 

หมายเหตุสําคัญเพิ2มเติม  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ทีEจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณทีีEเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีEไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการเปลีEยนแปลงรายท่องเทีEยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ทีEไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั Zงนี Zทางบริษทัจะคํานงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสําคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ_การเก็บค่านํ Zามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิEม หากสายการบนิมีการปรับขึ Zนก่อนวนั
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการเปลีEยนเทีEยวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืEองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกดิการสญูหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทีEยวอนัมีสาเหตมุาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณ ี 

6. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ_ทีEจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีEกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั Zงใน
กรณีทีEท่านจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํ Zาเงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึEง หรือ เนืEองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทีEพาสสปอร์ตของทา่นชํารุด หรือมีตราปั Zมใดๆ ทีEไม่เกีEยวข้องกบัการเดนิทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกดิจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าทีE ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ_ในการคืนเงินไม่ว่ากรณใีดๆ เนืEองจากทางบริษทัได้มีการชําระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั Zงหมดไปเรียบร้อยแล้ว 
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8. กรณีทีEทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีEยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื Zอ ซึEง

เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธิ_ไม่คนืเงินในการบริการนั Zนๆ เนืEองจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณ ีเช่น ผู้ทีEตั Zงครรภ์, เด็กอายุตํEากว่า 2 ขวบ, ผู้ทีE
นัEงวิลแชร์ หรือบุคคลทีEไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทัฯเพืEอสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณ ี 

10. ราคาทวัร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนืEองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
สําคญั 

12. ห้ามนําเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ีEมีส่วนประกอบของพืชชนดิดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ_ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั Zงสิ Zนแทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษทัฯ กํากบัเท่านั Zน 

ตั¤วเครื2องบินและที2นั2 งบนเครื2อง 

1. ตัว̈เครืEองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลืEอนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้สํารองทีEนัEงพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว̈เครืEองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ_การเรียกเก็บค่ามดัจําตัว̈เครืEองบิน ซึEงมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตัว̈เครืEองบนิไปแล้ว (กรณตีัว̈ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีEได้จะขึ Zนอยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษทัขอสงวนสิทธิ_ในการเกบ็เงนิเพิEมเติมในกรณีทีEสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ ZามนัเพิEมเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีEนัEงบนเครืEองบนิของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึEงทางบริษทัไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัได้ว่าทา่นจะได้ทีEนัEงตามทีEท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านทีEจะออกตัว̈บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว̈เองกรุณาแจ้งบริษทัเพืEอขอคํายืนยนัว่าทวัร์
นั Zนสามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนั Zนทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยทีEเกิดขึ Zน  

7. ทีEนัEง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ Zนกบัข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านทีEใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว̈ท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. นํ Zาหนกักระเป๋าสมัภาระทีEโหลดหรือถือขึ ZนเครืEองสายการบนิเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ Zาหนกัเกินกว่า

กําหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั Zนเอง 
10. ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย � วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนั Zนบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมที2พัก 

1. รายการนี Zเป็นเพียงข้อเสนอทีEต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัอีกครั Zง หลงัจากได้สํารองโรงแรมทีEพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึEงอาจจะปรับเปลีEยนตามทีEระบใุน
โปรแกรม 
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2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปทีEเข้าพกั โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบู

บุหรีE / ปลอดบุหรีEได้ โดยอาจจะขอเปลีEยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีEพกั ทั Zงนี Zขึ Zนอยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. สําหรับท่านทีEพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึ Zนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนืEองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดีEยว 
(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชั Zน  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ � ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ � เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิ_ในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก « ห้อง คือ � ห้องพกัคู่ และ � ห้องพกัเดีEยว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึ Zนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีEมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ Zนมากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครั Zงต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ_ในการปรับเปลีEยนหรือย้ายเมืองเพืEอให้เกดิ
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องทีEเป็นห้อง
เดีEยวอาจเป็นห้องทีEมีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบนํ Zา ซึEงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั Zนๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืEองปรับอากาศเนืEองจากอยู่ในแถบทีEมีอณุภูมิตํEา เครืEองปรับอากาศ
จะมีในชว่งฤดรู้อนเท่านั Zน 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั Zงอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การยื2นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิ_ของสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีEยวข้องใดๆทั Zงสิ Zน ทั Zงนี Zบริษทัเป็นเพยีงตวักลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั Zน เงินค่าสมคัรยืEนวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เกบ็ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คนืเงินคา่วีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืEนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทั Zงสิ Zน และทางสถานทูตมีสิทธิ_ทีEจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณ ี

2.  กรณีทีEท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนืEองจากผู้เดนิทางท่านอืEนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ_ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยืEนให้กบัท่าน เนืEองจากเป็นค่าใช้จ่ายทีEเกดิขึ Zน
โดยสถานทตูเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ  

3. สําหรับท่านทีEพํานกัอาศยั ศึกษา หรือ ทํางานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยืEนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศทีEท่านพํานกัอาศยัอยู ่

4. ท่านทีEมีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษทัเพืEอตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 
 

** เมื2อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื2อนไขข้อตกลงทั Lงหมดนี L ** 
 


