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เยอรมนั-สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร ัง่เศส 10วนั 7คนื 

ชมบรรยากาศจตัรุสัเมอืงมวินคิ  เทีย่วเมอืงสวยโอเบอรามาเกาและลนิเดา 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์และพระราชวงัแวรซ์ายน ์

ดืม่ด า่และสมัผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเทีย่วยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป์ 

เทีย่วเมอืงเซน้ตก์ลัเลน,ซูรคิ,ลเูซริน์และอนิเทอรล์าเกน้ พรอ้มชมกรงุเบริน์ 

น ัง่กระเชา้ Eiger Express ตวัใหมล่า่สดุขึน้เขาจงุฟราว  

ทอ่งเทีย่วประเทศฝร ัง่เศสเมอืงแหง่แฟช ัน่ดนิแดนทีส่วยงาม 

ชอ้ปป้ิง La Vallee Village Outlet 

** บนิเขา้มวินคิ-กลบัจากปารสีไมย่อ้นเสน้ทาง**  

 บรษัิทฯ น ำทำ่นสมัผัสกบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยโุรป ไดแ้ก ่เยอรมนั,สวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝร่ังเศส 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงหลักตำ่งๆ ทีง่ดงำมดังนี ้

มวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บำวำเรยี ศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็น

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลัยที่

ใหญท่ีส่ดุในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุ 

โอเบอรามาเกา เมอืงเล็กๆทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งภำพเขยีนสบีนผนังบำ้นเรอืนอนัสวยงำม 
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ฟุสเซน่ เมอืงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวำมรุง่เรอืงในอดตี

ตัง้แตย่คุโรมนั 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมน ีตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี 

เป็นเมอืง เกำ่มำตัง้แตค่รัง้จักรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษัตรยิบ์ำวำเรยี

และยงัแวดลอ้มไปดว้ย ทะเลสำบนอ้ยใหญ ่ทีต่ัง้ของปรำสำทนอยชวานสไตน”์ ซึง่อยูบ่นเนนิ

เขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษัตรยิล์ดุ วคิที ่2 และยงัเป็น ปรำสำทตน้แบบทีว่อลท์

ดสีนยีไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์นูและเป็น สญัลักษณ์ของบรษัิทดสินยี ์

ลนิเดา เมอืงเกำ่สไตลบ์ำวำเรยีน เมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นเกำะ โดยมทีะเลสำบคอนสแตนซโ์อบลอ้มเอำไวม้ี

เทอืกเขำแอลป์เป็นฉำกหลัง ท ำใหม้ทีัศนยีภำพอนังดงำมเป็นอกีหนึง่เมอืงทีส่วยงำมเป็นอนัดับตน้ๆ ของ

เยอรมน ี

ซูรคิ  เมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธรุกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ลเูซริน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสำบแหง่สีพั่นธรัฐ หรอืเวยีวำลดส์ตรัทซ ีและเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

อนิเทอรล์าเกน้ เมอืงสวยในหบุเขำทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธนุนแ์ละเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของ

สถำนรีถไฟเพือ่ตอ่ไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วส ำคญัๆหลำยแหง่ 

เบริน์ เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 

ปารสี เมอืงทีโ่ดง่ดังทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เยอืนแวรซ์ำยสพ์ระรำชวังที่

ย ิง่ใหญ ่พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้คณุภำพดจีำกพรเีมีย่มเอำ๊ทเ์ล็ตชือ่ดัง 

แวรซ์าย ตัง้อยูท่ำงทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุปำรสี ซึง่ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของมหำนครปำรสี เป็นเมอืงทีต่ัง้

ของพระรำชวังแวรซ์ำยสท์ีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงำมแหง่หนึง่ของโลกและนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยคุปัจจบุนัดว้ย 

 

ก าหนดการเดนิทาง   11-20 ม.ิย./ 25 ม.ิย.-04 ก.ค./ 9-18 ก.ค./ 23ก.ค.-01 ส.ค.2565 

    13-22 ส.ค./ 27ส.ค.-05ก.ย./ 17-26 ก.ย./ 24ก.ย.-03 ต.ค.2565 

    8-17 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ระหวา่ง

หมายเลข 2-3  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย Thai Airways เคานเ์ตอรเ์ช็คกรุป๊ ROW D 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีส่แ์ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 
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วนัทีส่อง มวินคิ (เยอรมนั)-โอเบอรามาเกา-ฟุสเซน่ 

 

00.50 น. น าทา่นออกเดนิทางบนิตรงสูน่ครมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG-

924 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั หลังน ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่ัวเมอืงมวินคิ Munich นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ตัง้อยูท่ำง

ตอนใตข้องประเทศเยอรมนรีมิฝ่ังแมน่ ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ 

กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็นทีต่ัง้

ของมหำวทิยำลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย  

น ำทำ่นชมนครมวินคิ ซึง่มหำนครแหง่นีก้อ่ตัง้ใน ค.ศ.1158  มบีรรยำกำศรืน่รมยเ์ต็มไปดว้ย

อำคำรเกำ่แกส่วยงำมจำกยคุสมยัอนัรุง่เรอืง ไมว่ำ่แบบเรอเนอซองสค์ลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็น

แหลง่รวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทันสมยัมำกมำย    

น ำทำ่นถำ่ยรปูภำยนอกบรเิวณดำ้นหนำ้พระราชวงันมิเฟนเบริก์ Nymphenburg Palace 

พระรำชวังฤดรูอ้นของพระรำชวงศผ์ูป้กครองบำวำเรยี ตำมแบบของสถำปนกิอำกอสตโินบำเรลลใินปี 

ค.ศ. 1664 ตัง้อยูช่ำนเมอืงมวินคิ เป็นพระรำชวังทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุในมวินคิ มสีถำปัตยกรรมสไตล์

บำโรกทีง่ดงำมและใหญโ่ตมำก ดำ้นนอกมสีวนทีก่วำ้งขวำง และดำ้นในมกีำรแสดงภำพวำดใหช้มดว้ย  

จำกนัน้น ำทำ่นสูถ่นนแมกซมิเิลยีน Maximilianstrasse ถนนทีส่วยอกีแหง่หนึง่ของมวินคิ

ถนนสำยหลักทีนั่กชอ้ปตอ้งไมพ่ลำด เป็นทีต่ัง้รำ้นขำยของแบรนดเ์นม และเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหรรูะดับ 

5 ดำว อกีทัง้บรเิวณถนนเสน้นีเ้ป็นยำ่นเกำ่แกแ่ละคอ่นขำ้งพเิศษกวำ่ยำ่นอืน่ๆ เพรำะเป็นหนึง่ในยำ่น

กำรคำ้ทีพ่ระเจำ้ลดุวจิที ่1 แหง่บำวำเรยี ทรงวำงผังเมอืงดว้ยพระองคเ์อง ท ำใหเ้รำจะเห็นบรรยำกำศ

รอบๆ บรเิวณนีท้ีส่ะทอ้นควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมบำวำเรยีนไดเ้ป็นอยำ่งด ี  

จำกนัน้น ำทำ่นสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีน Marianplaz ยำ่นใจกลำงเมอืงเกำ่ของมวินคิ ซึง่มสี ิง่ที่

น่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำวำ่กำรเมอืงใหม ่ทีม่จีดุเดน่อยู่

ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกวำ่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมง

เชำ้ในหนำ้หนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเย็นอกีหนึง่รอบในหนำ้รอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็น

รปูทรงหัวหอมคูเ่ป็นสญัลักษณ์ อกีทัง้บรเิวณยำ่นนีย้งัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังเรยีงรำยอยู่

มำกมำย  

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอเบอรามาเกา Oberammergau (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งภำพเขยีนสบีนผนังของอำคำรบำ้นเรอืนอนัสวยงำม 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิเลน่ชมเมอืงโอเบอรำมำเกำเมอืงเล็กๆทีแ่สนน่ำรักของแควน้บำวำเรยี อสิระใหท้ำ่น

ถำ่ยรปูกบัผนังของอำคำรบำ้นเรอืนทีม่ภีำพวำดสเีฟรสโกสวยงำมน่ำตืน่ตำตืน่ใจ  
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น ำทำ่นแวะชมภำยนอกกบัส ำนักสงฆแ์หง่เมอืงเอททลั  Ettal Abbey ทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนจำก

องคก์ำรยเูนสโก สรำ้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 1330 ซึง่ตรงกบัวนันักบญุวตีำลสิแหง่มลิำน  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงฟุสเซน่ Fussen เมอืงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 700 ปี และเป็นเมอืง

สดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำทำ่นชมเมอืงฟสุเซน่ทีต่ัง้อยู่

ปลำยแควน้บำวำเรยีหรอืตอนใตข้องเยอรมนตีดิกบัประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเล็กๆสงบๆทำ่มกลำง

ธรรมชำต ิทีเ่คยมคีวำมรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมนัทีใ่ชเ้มอืงนีเ้ป็นจดุแวะพักขนถำ่ยสนิคำ้และซือ้ขำย

เกลอืมำแตโ่บรำณ  

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม Euro Park Hotel, Fussen หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม ฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ลนิเดา 

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัฟสุเซน่เมอืงเกำ่

มำตัง้แตค่รัง้สมยัจักรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษัตรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย

ทะเลสำบนอ้ยใหญ ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำท)ี  

จำกนัน้น ำทำ่นเขา้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน”์ Neuschwanstein Castle  ซึง่อยูบ่น

เนนิเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษัตรยิล์ดุวคิที ่2 ทีต่อ้งกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนยิำยของรชิำรด์ วำก

เนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำทำ่นชมววิสวยจำกสะพำนแมรีจ่ดุทีถ่ำ่ยรปูกบัปรำสำทนีไ้ดด้ทีีส่ดุ ซึง่

ควำมงำมนีย้งัท ำใหป้รำสำทแหง่นีเ้ป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนยีไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทใน

ภำพยนตรก์ำรต์นูและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษัิทดสินยีด์ว้ย (การเดนิทางไปสูป่ราสาทบรกิารดว้ย

รถชทัเทิล้บสั หากรถปิดใหบ้รกิารดว้ยกรณีใดๆจะตอ้งใชก้ารเดนิเทา้แทนหรอืน ัง่รถมา้ซึง่

บรกิารรถมา้ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร หากโดยสารขึน้ลงช าระเพิม่ทา่นละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง...พเิศษ!! เมนขูาหมเูยอรมนัขนานแทท้ีม่ ี

ชือ่เสยีงอนัลอืเลือ่ง 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงลนิเดา Lindau เมอืงเกำ่สไตลบ์ำวำเรยีน เมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นเกำะ โดย

มทีะเลสำบคอนสแตนซโ์อบลอ้มเอำไว ้อกีทัง้ฉำกหลังของเมอืงมเีทอืกเขำแอลป์ ท ำใหม้ทีศันยีภำพอนั

งดงำม เป็นอกีหนึง่เมอืงทีส่วยงำมเป็นอนัดับตน้ๆ ของเยอรมนทีีเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องสถำนที่

ทอ่งเทีย่วและผูค้นทีม่สีสีนัมชีวีติชวีำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  

จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงลนิเดำ เมอืงตำกอำกำศแสนสวยรมิทะเลสำบคอนสแตนซห์รอือกีชือ่คอื

ทะเลสำบโบเดนเซ เมอืงเล็กๆทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลกอยูร่ะหวำ่งสำมประเทศคอืเยอรมนั ออสเตรยี 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดว้ยของเมอืงทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบซึง่มฉีำกหลังเป็นเทอืกเขำเอลป์จนไดรั้บฉำยำ

วำ่ "แชงกรลีำ" แหง่เยอรมนั  
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น ำทำ่นเดนิเลน่ถำ่ยรปูกบัศำลำวำ่กำรเมอืง ถำ่ยรปูกบัเสำประภำคำรบำวำเรยีและเสำรปูสงิโตซึง่

ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงลนิดำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

  จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม Best Western Plus Marina Star Hotel, Lindau หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ลนิเดา-เซน้ตก์ลัเลน (สวติเซอรแ์ลนด)์ -ซูรคิ-ยา่นเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมนุสเตอร-์

โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

  น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูเ่มอืงเซน้ตก์ลัเลน St.Gallen ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใช ้

เวลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงศำสนำ  

น ำทำ่นชมและถา่ยรปูภายนอกกบัโบสถเ์ซน้ตก์ลัเลน St.Gallen Abbey & Library 

โบสถห์อคอยคูส่ไตลบ์ำรอคและหอ้งสมดุทีเ่กบ็รวบรวมหนังสอืเกำ่แกอ่ำยมุำกกวำ่ 1,000 ปี ภำยในโบสถ์

มจีติรกรรมฝำผนังอนัขึน้ชือ่และภำพเขยีนเฟรสโกท้ีอ่อกแบบและเขยีนโดยนักจติรกรชือ่ดังอยำ่งไมเคลิ 

แองเจโลเป็นหนึง่ในหอ้งสมดุทีเ่กำ่แกแ่ละสวยงำมมำกทีส่ดุ จนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร

ยเูนสโกในปี ค.ศ.1983   

จำกนัน้น ำทำ่นสูถ่นน Multergrasse ถนนชอ้ปป้ิงสำยหลกัของเมอืง ทีม่รีำ้นคำ้น่ำรักๆมำกมำย 

ทัง้รำ้นนำฬกิำ รำ้นเสือ้ผำ้ และของทีร่ะลกึตำ่งๆ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่หรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ตำมอธัยำศัย 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูน่ครซูรคิ Zurich เมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธรุกจิของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)   

จำกนัน้น ำทำ่นชมยำ่นเมอืงเกำ่ลนิเดอรฮ์อฟ ผำ่นอำคำรบำ้นเรอืนรำ้นคำ้ยำ่นเมอืงเกำ่ น ำทำ่น

แวะชมและถา่ยรปูกบั The Rathaus หรอือกีชือ่หนึง่ทีคุ่น้เคยดอียำ่ง Zurich’s Town Hall สรำ้งขึน้

ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถำนทีร่ำชกำรทอ้งถิน่ในเมอืงซรูคิ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำลมิมตัแตเ่ดมิเคยเป็น

หอ้งประชมุสภำเทศบำลเมอืงทีส่รำ้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แตไ่ดรั้บกำรปรับปรงุเรือ่ยมำจนถงึปัจจบุนั  

จำกนัน้น ำทำ่นชมและถา่ยรปูกบัโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste Church มหำวหิำร

คูบ่ำ้นคูเ่มอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังแมน่ ้ำลมิมตัเชน่กนั ปัจจบุนักลำยเป็น

หนึง่ในสถำนทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ และน ำทำ่นเดนิขำ้มสะพำนไปอกีฝ่ังของแมน่ ้ำชมโบสถฟ์รอมนุ

สเตอร ์Fraumünster ซึง่เป็นหนึง่ในสีโ่บสถห์ลักของเมอืงซรูคิ ทีส่รำ้งขึน้จำกซำกปรักหกัพังของ

วหิำรส ำหรับสตรชีนชัน้ขนุนำงชัน้สงูในสมยักอ่นโดยกษัตรยิแ์หง่บำวำเรยีเพือ่พระรำชธดิำฮลิตก์ำรต์ 

ภำยหลังไดพ้ระรำชทำนใหก้บัคณะนักบญุเบเนดกิต ์จดุเดน่ของโบสถค์อืภำยนอกประกอบดว้ยกระจกสี

ขนำดใหญ ่5 บำน เรยีกวำ่กระจกชำกำล ออกแบบโดย มำรก์ ชำกำล จติรกรชำวเบลำรสุ-ฝร่ังเศส และ

ไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติรกรคนนีโ้ดง่ดังอยำ่งยิง่ในแถบยโุรป   
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**เพือ่ความสะดวกในการเดนิชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั** จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม Dorint Airport Hotel, Zurich หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่า้  ซูรคิ-ลเูซริน์-สะพานไมช้าเพล-โบสถฮ์อฟเคยีรเ์คอ-อนสุาวรยีส์งิโต-อนิเทอรล์าเกน้ 

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงลเูซริน์ Luzern (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่ว

อนัดับหนึง่ของสวสิทีห่ลำยทำ่นอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แตล่เูซริน์ก็ยงัคงมคีวำมสวยงำมเหมอืนเดมิ  

น ำทำ่นเดนิเทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ ชมสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษ

ที ่14 ประดบัตกแตง่บนโครงหลังคำหนำ้จัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหลำ่นีเ้ป็นกำร

เลำ่เรือ่งรำวประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm อยูก่ลำงสะพำน ซึง่เดมิ

ใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและเก็บเอกสำรรวมทัง้ของมคีำ่ของเมอืงไว ้หอคอยนีม้ลีักษณะเป็นรปูทรงแปด

เหลีย่มทีม่ฐีำนเชือ่มตดิอยูก่บัสะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแหง่นีเ้คยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี 

ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบรูณะใหมจ่นมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ป

คอ่นขำ้งมำก) สะพำนชำเพลนีถ้อืเป็นสะพำนไมท้ีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป  

จำกนัน้แวะชมโบสถฮ์อฟเคยีรเ์คอ Hofkirche St.Leodegar โบสถท์ีส่ ำคญัและเป็นแลนด์

มำรค์ของเมอืงลเูซริน์ ลกัษณะเป็นโบสถห์อคอยคูป่ลำยแหลมถกูสรำ้งขึน้ในปี 1633-1639 ภำยในมี

แทน่บชูำพระแมม่ำเรยี รปูปัน้นักบญุ Leodegar และ Mauritus นักบญุอปุถัมภข์องเมอืงลเูซริน์ โบสถ์

แหง่นีจ้งึมชี ือ่เรยีกอกีชือ่นงึวำ่ St.Leodegar Church  

จำกนัน้ชมอนสุาวรยีส์งิโต Lion Monument ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนำ้ผำของภเูขำในเมอืงเป็น

สญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหำรรับจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรักษำพระองคพ์ระเจำ้หลยุสท์ี ่16 แหง่

ฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน้ Interlaken เมอืงสวยในหบุเขำทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 

ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธนุนแ์ละเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถำนรีถไฟเพือ่ตอ่ไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ส ำคญัๆ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)   

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิเลน่ชมเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ ทีต่ัง้อยูเ่ลยีบรมิแมน่ ้ำอำเร ่ชมสวนสำธำรณะ 

Hohematte Park สวนสำธำรณะทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวสิ  

จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิเลน่พักผอ่นชืน่ชมบรรยำกำศของตัวเมอืงทีม่ทีุง่หญำ้กวำ้งกลำงเมอืงมสีวน

ดอกไมเ้ล็กๆน่ำรักสรำ้งสสีนัใหต้ัวเมอืงรวมทัง้ม ีอำคำรคำสโินคซูำลอำยกุวำ่ 100 ปี ทีง่ดงำมดว้ย

สถำปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่และยงัเป็นคำสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้คณุภำพดแีบรนดด์ัง

ของสวสิอำท ินำฬกิำ ชอ็คโกแลต มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ  

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม The Hey Hotel, Interlaken หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ก อนิเทอรล์าเกน้-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe - เบริน์- 

เบอซองซง(ฝร ัง่เศส) 

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำทำ่นเดนิทำงจำกอนิเทอรล์ำเกน้สูส่ถานกีรนิเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี  

จำกนัน้น ำทำ่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าตวัใหมล่า่สดุ Eiger Express ทีเ่พิง่เปิดตวัเมือ่ธันวำคม 

2563 เพือ่น ำทำ่นขึน้สูส่ถำน ีEiger Glacier หรอื Eigergletscher ทำงฝ่ังเหนอื (ใชเ้วลำประมำณ 15 

นำท)ี และเปลีย่นเป็นขึน้รถไฟ Cog Wheel สายจงุฟราวบาหเ์นน Jungfrau Banen เพือ่ไตเ่ขำขึน้

สูย่อดเขาจงุฟราว  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 26 นำท)ี ซึง่ตลอด 2 ขำ้งทำงทำ่นจะไดส้มัผัสกบั

ธรรมชำตขิองภเูขำทีม่หีมิะปกคลมุแนวป่ำสนทีง่ดงำมและยิง่ใหญข่องเทอืกเขำแอลป์ จนเดนิทำงถงึยอด

เขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวำมสงูกวำ่ 3,454 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล และไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ TOP 

OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของกำรกอ่สรำ้งเสน้ทำงรถไฟสำยนี ้เมือ่ วันที ่21 กมุภำพันธ ์

ค.ศ.2012  

ใหท้ำ่นเดนิชมประวตัขิองกำรกอ่สรำ้ง และน ำทำ่นชมววิสวยและสมัผัสอำกำศทีห่นำวเย็นบน

สถานตีรวจวดัสภาพภมูอิากาศ Sphinx จำกนัน้น ำชมถ า้น า้แข็ง ทีไ่ดรั้บกำรขดุเจำะและตกแตง่ไว ้

อยำ่งงดงำมกอ่นใหเ้วลำเดนิเลน่สบำย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับำ้นจำก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุเบริน์ Berne เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมือ่ 800 ปี

ในยคุกลำงของยโุรป มหีลักฐำนทำงประวัตศิำสตรม์ำกมำยซึง่องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศใหส้ว่นหนึง่ของ

เมอืงเป็นมรดกโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  

น ำทำ่นผำ่นชมเมอืงเกำ่กรงุเบริน์ยำ่นถนนมำรค์กำสเซ Marktgasse  ซึง่ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรำ้น

ดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยำ่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบักำรเดนิทำงเทีย่วชมอำคำรเกำ่อำย ุ200-300 ปี ที่

มหีอนำฬกิำดำรำศำสตรไ์ซท้ ์กล็อคเคน่ Zytglogge Clock Tower อำยกุวำ่ 800 ปีทีจ่ะมตีุ๊กตำออกมำ

เรงิระบ ำใหด้ทูกุๆ ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตบีอกเวลำ  

จำกนัน้แวะถำ่ยรปูกบับอ่หมสีนี ้ำตำล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ ไดเ้วลำ

สมควรน ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูเ่มอืงเบอซองซง Besancon ประเทศฝร ัง่เศส เมอืงทำงฝ่ัง

ตะวันออกของฝร่ังเศสทีม่อีำณำเขตตดิกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 

ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม Mercure Besancon Parc Micaud Hotel หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จ็ด เบอซองซง-ปารสี-ถา่ยรปูกบัหอไอเฟล-ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน 

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

  น ำทำ่นเดนิทำงสูม่หานครปารสี Paris (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีโ่ดง่ดังทัง้

เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวัตศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย  น ำทำ่นชมกรงุปำรสีโดยแวะถำ่ยรปูทีป่ลาชเดอลา ค็องคอรด์ Place de la Concordeจัตรัุส

ทีก่วำ้งใหญท่ีส่ดุในกรงุปำรสี สรำ้งในสมยัพระเจำ้หลยุสท์ี ่15 เคยใชเ้ป็นลำนประหำรชวีติพระเจำ้หลยุสท์ี ่

16 และพระนำงมำรอีงัตัวเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ สิง่ส ำคญัทีจั่ตรัุสนีค้อืเสำหนิโอเบลสิกข์นำดใหญ ่สงู 23 

เมตร อำยกุวำ่ 3,000 ปีทีถ่กูน ำมำจำกประเทศอยีปิต ์ 

ชมภายนอกและถา่ยรปูกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์Louvre Museum สถำนทีจ่ดัแสดงและเก็บ

รักษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคณุคำ่ระดับโลกจ ำนวนมำก ตัง้อยูใ่นกรงุปำรสีเป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุ เกำ่แกท่ีส่ดุและใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แต่สมยัรำชวงศก์ำเป

เซยีง ตัวอำคำรเดมิเคยเป็นพระรำชวังหลวง ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถำนทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษำผลงำนทำง

ศลิปะทีท่รงคณุคำ่ระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก อยำ่งเชน่ ภำพเขยีนโมนำลซิำผลงำนของเลโอนำรโ์ด ดำวนิ

ช ีหรอืภำพ Venus de Milo ของอเล็กซำนดรอสแหง่แอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีู ้

มำเยีย่มชมเป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้นคนท ำใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยงัเป็น

สถำนทีท่ีม่นัีกทอ่งเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุในกรงุปำรสี  

จำกนัน้น ำทำ่นสูท่ำ่เรอืเพือ่น ำทำ่นลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน Bateaux Mouche ชมแมน่ ้ำสำย

หลกัของนครปำรสี และทศันยีภำพสองฟำกฝ่ังและสถำปัตยกรรมอนังดงำมของอำคำรสวยงำมตำ่งๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิม้รสเมนหูอยเอสคาโกสดุหรขู ึน้

ชือ่ของฝร ัง่เศส  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีแ่ปด ปารสี-แวรซ์ายส-์พระราชวงัแวรซ์ายส-์ชอ้ปป้ิงเอา๊ทเ์ล็ท La Vallee Village-ปารสี 

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์Versailles เมอืงทีต่ัง้ของพระรำชวังหรหูรำชือ่ดังของโลก 

ตัง้อยูท่ำงทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุปำรสี ซึง่ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของมหำนครปำรสี (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1ชัว่โมง)  

น ำทำ่นเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระรำชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงำม

แหง่หนึง่ของโลกและนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนัดว้ย พระรำชวังแวรซ์ำยสเ์ป็น

อดตีพระรำชวังในยคุสมยัของพระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ทีส่รำ้งไดอ้ยำ่งวจิติรบรรจงจนกลำยเป็นตน้แบบของ

พระรำชวังอืน่ๆ มำกมำย เดมิทเีมือ่พระเจำ้หลยุสท์ี ่13 แหง่ฝร่ังเศสยงัทรงพระเยำว ์ทรงนยิมลำ่สตัวแ์ละ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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ทรงเห็นวำ่ต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแกก่ำรประทับเพือ่ลำ่สตัว ์จงึโปรดเกลำ้สรำ้งพระต ำหนักขึน้มำใน

ปี 1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเล็กๆ ส ำหรับพักชัว่ครำวเทำ่นัน้ เมือ่พระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ขึน้

ครองบลัลังก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวังแหง่ใหม ่เพือ่เป็นศนูยก์ลำงในกำรปกครองของ

พระองค ์จงึเริม่มกีำรปรับปรงุพระต ำหนักเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟรังค ์คนงำนอกี 

30,000 คนและใชเ้วลำอยูถ่งึ 30 ปีจงึแลว้เสร็จในปี 1688 ทกุสว่นท ำดว้ยหนิออ่นสขีำวเป็นแบบอยำ่ง

ศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก  

น ำทำ่นชมภำยในพระรำชวังทีม่กีำรแบง่เป็นหอ้งตำ่งๆ อำท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย หอ้งส ำรำญ 

เป็นตน้ ทกุหอ้งลว้นมเีครือ่งประดับงดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงอำท ิหอ้งกระจก Galerie 

des Glaces หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมใน

สญัญำสงบศกึระหวำ่งสมัพันธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ใน

เมือ่เยอรมนบีกุตชีนะฝร่ังเศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนีพ้ระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ทรงท ำกำร

กอ่สรำ้งเอง ภำยในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำนทีเ่ปิดออกแลว้จะเห็นสวนแวรซ์ำยสอ์นัสวยงำม 

พระรำชวังแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลกัทัง้หมด 

15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคเุทศกท์ัง้ในสว่นของกษัตรยิแ์ละพระรำชนิรีวมทัง้หอ้งโถงกระจกที่

ทตูจำกสยำมไดเ้คยเขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลยุสท์ี ่14  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เอา้ทเ์ล็ต La Valle Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) พรเีมีย่ม

เอำ๊ทเ์ล็ทขนำดใหญท่ีอ่ยูท่ำงฝ่ังตะวันออกของกรงุปำรสี ใหท้ำ่นมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจ ำนวน

กวำ่ 100 รำ้นคำ้ อำท ิArmani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs 

เป็นตน้  

***เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูก่รงุปำรสี  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่กา้ ปารสี-สนามบนิชารล์เดอโกลล ์

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

ใหท้ำ่นเตรยีมตวัเชค็เอำ๊ทท์ีพั่ก จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิชารล์เดอโกลล ์และ

เผือ่เวลาใหท้า่นท าคนืภาษทีีส่นามบนิ 

13.40 น. น าทา่นออกเดนิทางจากนครปารสีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

06.05 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีส่แ์ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราคา่เดนิทาง  11-20 ม.ิย./ 25 ม.ิย.-04 ก.ค./ 9-18 ก.ค./ 23ก.ค.-01 ส.ค.2565 

    13-22 ส.ค./ 27ส.ค.-05ก.ย./ 17-26 ก.ย./ 24ก.ย.-03 ต.ค.2565 

    8-17 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคา

นีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 

 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 5,500 บาท //  

คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,900 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหตุ 

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 15 ทา่นตามล าดบั **ไมม่รีาคาเด็ก**ตาม

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรษิทัฯและจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมท ัง้ไมส่ามารถ Refund ต ัว๋ได ้ 

Europe Romance  

เยอรมนั-ออสเตรยี-เช็ก 10 วนั 7 คนื /TG  
ม.ิย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

รำคำผูใ้หญ ่ทำ่นละ 91,500 94,500 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี (เด็ก1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) มี

เตยีง 

89,500 92,500 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี (เด็ก1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) ไมม่ี

เตยีง 

87,500 90,500 

พักเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 15,000 15,000 

ส ำหรับทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรเครือ่งบนิแลว้ รำคำทัวรท์ำ่นละ 62,900 62,900 
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กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณา

แจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

***การด าเนนิการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเอง

และไดร้บัการสแกนนิว้มอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบ

รายละเอยีดดา้นลา่ง และ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ท าการนดัหมาย ** 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรุงเทพฯ- มวินคิ // ปำรสี-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 

 คำ่โรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(2 ทำ่นตอ่หอ้ง)เนือ่งจำกโรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่  

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร 

 คำ่ภำษีส ำหรับนักทอ่งเทีย่วหรอืภำษีเมอืงส ำหรับกำรเขำ้พักในเมอืงทกุแหง่ 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่ธรรมเนยีมบรกิำรมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเกำ่, พระรำชวงัและหัวหนำ้ทวัรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ทำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไม่ไดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุัตเิหต ุอำท ิคำ่ตั๋วโดยสำร,

คำ่ทีพั่ก, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกันสขุภำพหรอืประกนัภัยกำรเดนิทำง

แบบอืน่ๆ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีท่ัวร ์

 คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภัยกำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วนัที ่16 ม.ีค.2565 

หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำร

ช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรัม/จ ำกดั 1 ใบ/ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศัพท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่และคำ่บรกิำรดำ้นกำรนัดหมำยและเอกสำร ทำ่นละ 5,500บำท ช ำระพรอ้มคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและทปิหัวหนำ้ทัวรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ทำ่นละ 1,900บำท ช ำระพรอ้มคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทกุแหง่ ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิของทำ่นดว้ยตัวทำ่นเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำรบรกิำรยก

กระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเก็บ 

 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 

 สญัญำณ wifi และคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรมอำจมี

ใหบ้รกิำรบนหอ้งพักดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแตล่ะโรงแรม)  

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซักรดีฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมัน, คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทีน่อกเหนอืจำกทีร่ะบหุรอืคำ่แปล 

เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ , คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจโควดิกอ่นเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและกอ่นเดนิทำงกลับประเทศ

ไทยหรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกับกำรท ำ Vaccine Passport 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจ PCR-Test กอ่นเดนิทำงเขำ้เยอรมันผลตรวจไมเ่กนิ 48 ชัว่โมงกอ่นเดนิทำง (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลง

ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำงภำครัฐของเยอรมันเป็นส ำคญั) 

 กำรลงทะเบยีนขอ้มูลขำเขำ้หรอื Entry Form กอ่นเดนิทำงเขำ้เยอรมัน ในระบบ https://www.einreiseanmeldung.de/#/  

(ทัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำงภำครัฐของเยอรมันเป็นส ำคัญ)  

 คำ่ธรรมเนยีมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนนิกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลนใ์นระบบ Thailand Pass 

ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นวันเดนิทำง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบั

สถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำงรัฐบำลเป็นส ำคัญ) 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://tp.consular.go.th/
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 คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจโควดิและคำ่โรงแรม (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทำงถงึไทย (ทัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บั

สถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำงรัฐบำลเป็นส ำคัญ) 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกับภำษีเทำ่นัน้) 

 

ข ัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร ์

ข ัน้ตอน 1 สง่แจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่ังไมห่มดอำย ุและจะตอ้งมอีำยไุม ่

เหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดสว่นตัวเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษัิทฯ ไดเ้อกสำร

ครบทกุทำ่นทีเ่ดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนนิกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ข ัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซีำ่โดยละเอยีด เพือ่ทำงเจำ้หนำ้ทีจ่ะ

ด ำเนนิกำรนัดหมำยยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรท ำนัดหมำย 

ข ัน้ตอน 3 ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ยกอ่นกำรเดนิทำง 21 วนั เพือ่ทีท่ำงบรษัิท

จะ 

ไดน้ ำไปเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร์ 

 

การช าระเงนิ 

ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 31,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวร ์โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจำก

กำรจองทัวร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนักอ่นวนัทีน่ ำเทีย่วหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

 

การยกเลกิ 

1.หำกมกีำรยกเลกิไมน่อ้ยกวำ่ 21 วนักอ่นวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ โดยทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มัดจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนยีมและคำ่บรกิำรใน

กำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

2.หำกมกีำรยกเลกิไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 40% ของคำ่ทวัร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มัดจ ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนยีมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้่ำย

ทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัท ำกำรกอ่นวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่ำ่งจังหวดั ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีท่ัวรก์อ่นออกบตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออก

บตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

หมายเหต ุ 

o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดนั้น้ จะตอ้งไดรั้บกำรฉดีวคัซนีครบโดสตำมชนดิของวคัซนี ไมน่อ้ยกวำ่ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศเยอรมันใหก้ำรรับรอง และควรมเีอกสำรรับรองกำรฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ  เหตกุำรณ์

ทำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภัยธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิขึน้และมเีหตทุ ำ

ใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดรั้บกำรยนืยันจำกสำยกำร

บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ ำใหไ้ม่

สำมำรถเดนิทำงไป-กลับไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ 

เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง

พจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่ง

ดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำงสำย

กำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบ

ใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ำ่กวำ่มำตรฐำนได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง

กำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัว

ตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักลำ่วตรงกบัวนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้

ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจอง

ผำ่นระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำม

เงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็น

ผลท ำใหท้ำ่นไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ 

Reservation Fee ไปแลว้  

o เนือ่งจำกรำยกำรทวัรน์ีเ้ป็นเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถกูปฎเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่

ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

o เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ 

ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่ดงันัน้ขอให ้

พจิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 

1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่

ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
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ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


