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GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8 วนั 5คนื 

เยอืนเมอืงมนตเ์สนห่ไ์ปกบั 3 ประเทศดงัในทวปียโุรป 

เยอรมนั  ชมความงามของ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ จตัรัุสโรเมอร ์มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ โบสถเ์ซนปีเตอร ์ 

แวะถา่ยภาพกบั ปราสาทนอยชวานชไตน ์ทีส่วยงามดั่งเทพนยิาย 

สวสิ  สมัผัสการน่ังกระเชา้โรแตร ์พชิติยอดเขาทติลสิ ชมอนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลัก และ สะพานไมช้าเปล  

ฝร่ังเศส เชค็อนิแลนดม์ารค์ปารสี หอไอเฟล ประตชูยั จัตรัุสคองคอรด์ พระราชวังแวรซ์าย  

แวะถา่ยภาพกบัเวนสินอ้ยแหง่ปารสี และ ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซนสดุแสนโรแมนตกิ  

ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ,่ รา้นน ้าหอมชัน้น า Benlux, หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ล็ท 

ลาวัลเล ่

 

เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก. 
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วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก(INF) 

0-2 ปี  

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

05-12 ธ.ค. 65 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

31 ธ.ค. 65 – 07 ม.ค. 

66 

64,500 14,500 59,000 14,500 25  

25 ก.พ. – 04 ม.ีค. 66 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

04 – 11 ม.ีค. 66 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

18 – 25 ม.ีค. 66 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

ไมร่วมคา่บรกิารและยืน่วซีา่ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 5,500 บาท 

 FLIGHT:  

 DEPARTURE:     WY816    BKK - MCT  20.05-23.25 

      WY115    MCT - FRA 02.45-07.05 

 RETURN     :        WY132    CDG - MCT 21.10-07.10 

   WY815    MCT - BKK 09.00-17.45 

 

 

 

 

17.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์M 

สายการบนิ OMAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

20.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY816 

23:25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั 
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02:45 น. น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่WY115 

07:05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี

การทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

พธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30นาท)ี เป็น

เมอืงขนาดใหญต่ดิหนึง่ในหา้ของประเทศเยอรมนั มคีวามเจรญิและทันสมัยสมกับเป็นศูนยก์ลางของทัง้การ

บนิและเศรษฐกจิ เขตเมอืงเกา่ของเมอืงมขีนาดเล็ก ถกูหอ้มลอ้มดว้ยตกึระฟ้า ความเจรญิรอบดา้น  

 

น าท่ าน เดินชมบริเ วณด า้นนอก  จั ตุ รั ส โ ร เมอร ์

(Romerberg) เป็นจัตรัุสกลางใจเมอืงทีม่คีวามสวยงาม 

เป็นจัตุรัสทีค่งความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษ

ที่ 14-15 ไวใ้หค้นรุ่นหลังไดช้ืน่ชม ที่นี่เป็นที่ตัง้ของ

ศาลาวา่การกลางเมอืง สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีเ่คย

รุ่งเรอืงในยุคนัน้ แต่ส ิง่ทีเ่ห็นในปัจจุบันคอืการสรา้งขึน้

ใหม่เพราะอาคารเดิมถูกท าลายสิ้นซากตั ้งแต่ครั ้ง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ศลิปะเก่าแมถู้กสรา้งใหม่แต่คง

เสน่หค์วามงดงามเอาไว ้มนี ้าพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส เป็นที่รูจ้ักในนามน ้าพุแห่งความยุตธิรรม 

ประตมิากรรมรปูเทพธดิา ทีม่อืซา้ยถอืตาชัง่ แต่มอืขวาถอืดาบ เป็น

สญัญาณใหรู้ถ้งึมคีวามเทีย่งตรงแตก่็เด็ดขาดอยูใ่นตัวเอง  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  (Frankfurt 

Cathedral) ถ่ายภาพดา้นนอกบรเิวณโบสถ์เก่าแก่ตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ วหิารแห่งนี้เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ความสามัคคี

ของคนในชาต ิมลีักษณะทรงสงูใชส้นี ้าตาลแดง มคีวามสูงถงึยอด

ประมาณ 95 เมตร จงึโดดเดน่อยูท่า่มกลางอาคารอืน่ๆ ความงดงาม

พเิศษอยูท่ีอ่าคารทรงสงูเยีย่งสถาปัตยกรรมในยคุเดยีวกนั  

 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ – เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสั

โรเมอร ์- มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ – สถานรีถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิรต์ - ชอ้ปป้ิง Zeil Street - เมอืงโรเธนเบริก์ 

ออบ เดยีร ์เทาเบอร-์Plönlein-เมอืงมวินคิ        อาหาร เทีย่ง, เย็น                                                                                       
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น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Main station) เป็นสถานี

รถไฟทีม่ผีูโ้ดยสารมากทีส่ดุในเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ จัดเป็นสถานรีถไฟทีม่ผีูโ้ดยสารมากทีส่ดุเป็นอันดับสองใน

ประเทศ  

 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่Zeil Street เป็นยา่นการคา้ใจกลางเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ทีม่อีาคารหรูหรา 

เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินคา้แบรนด์ดังที่เป็นที่นิยมของ

นักทอ่งเทีย่ว  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโรเธนเบริก์ ออบ เดยีร์ เทาเบอร ์(Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 

177 กม. / 2.30 ชม.) เป็นมอืงแหง่เทพนยิายในเสน้ทางสายโรแมนตกิอันมเีสน่หส์วยงาม เมอืงแห่งหุบเขา

ทางเหนือของแควน้บาวาเรยี ซึง่บรเิวณเขตเมอืงเกา่ลอ้มรอบดว้ยแนวก าแพงเมอืงโบราณทีป่ระกอบดว้ย

ประตเูมอืงส าคัญ 4 ดา้น ไดแ้ก ่Rodertor, Galgentor, Klingentor และ Burg Tor 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

 

พาทุกท่านแวะเก็บภาพความประทับใจกับ Plönlein (จุดเช็คอนิถ่ายภาพทีม่ชี ือ่เสยีงในโรเธนเบริก์) แฝง

ความหมายในภาษาเยอรมันว่า “จัตุรัสเล็ก” เนื่องจากดว้ยความลงตัวของทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมยุค

กลางอนัโดดเดน่ เป็นสถานทีค่ลาสสกิทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยบรรยากาศแสนโรแมนตกิของเมอืงแห่งเทพนยิาย 

ชวนน่าหลงใหลสดุๆ  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) (ระยะทาง 255 กม. / 3.30 ชม.) นับเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่

อนัดับสามของประเทศเยอรมนั โดยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐบาวาเรยีและตัง้อยูท่างตอนใตข้องเยอรมนั 

เสน่หข์องเมอืงนีม้มีากมายรวมถงึการท าเลของตัวเมอืงทีอ่ยูบ่นแมน่ ้าอซีาร ์เหนือเทอืกเขาแอลป์ ท าใหม้วีวิ

ทวิทัศนท์ีส่วยงามเป็นอยา่งมาก 
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เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 

   ทีพ่ัก : ACHAT Hotel Munchen Sud 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 

น าทุกท่านเดนิทางชมบรเิวณดา้นนอกรอบๆ โบสถเ์ซนปี

เตอร ์(St. Peter’s Church) เป็นโบสถเ์กา่แกข่องเมอืง

มวินคิ จุดไฮไลทข์องโบสถค์อื หอนาฬกิาทีส่ามารถเดนิ

ขึน้ไปชมวิวเมืองมวินิกได ้โดยการเดินทางจะตอ้งขึน้

บันไดทัง้หมด 299 ขัน้ ท่านจะพบเห็นกับววิทวิทัศน์แบบ

พาโนรามาที่มีความงดงาม หากทอ้งฟ้าอากาศแจ่มใส 

อาจจะไดเ้ห็นเทอืกเขาแอลป์ดว้ย  

 

 

จากนั้นน าท่านชม มหาวิหารฟาสเอ็นเคเคียร ์

(Frauenkirche Cathedral) นับว่าเป็นแลนด์

มารก์ส าคัญของเมอืงมวินกิ มสีถาปัตยกรรมแบบ

สไตล์โกธคิและความเก่าแก่ของตัววหิารที่ถูก

สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 15  พาท่านชมความ

งดงามสถาปัตยกรรมของมหาวิหารและวิว

ทิวทัศน์ของเมืองมิวนิก ลว้นเป็นเสน่ห์ที่น่า

ดงึดูดและยังสามารถขึน้ไปชมววิมุมสูงดา้นบน

ไดอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

วนัทีส่าม      เมอืงมวินคิ-โบสถเ์ซนปีเตอร ์– มหาวหิารฟาสเอ็นเคเคยีร ์– New Town Hall - ปราสาทนอย

ชวานชไตน ์– เมอืงฟุสเซน - Benedictine monastery of St. Mang   - Stadtbrunnen – เมอืงซูรคิ  

  อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                                                                           
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จากนัน้พาท่านเดนิทางชม New Town 

Hall เป็นศาลาวา่การเมอืงหลังใหม ่ตัง้อยู่

บรเิวณจัตุรัส Marienplatz ดา้นทศิเหนือ

ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มตีน้แบบมา

จากบรัสเซลสซ์ติี้ฮอลล์ที่สรา้งแบบนีโอ

โกธคิ จงึมีความหรูหรางดงาม และเด่น

สะดดุตาแตไ่กลกลายเป็นเอกลักษณ์คู่กับ

จัตรัุส   

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทนอยชวานชไตน ์(ระยะทาง 128 กม. / 2 ชม.) เป็นปราสาททีม่ี

ชือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ในประเทศเยอรมนั  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

 

น าทุกท่านเดินทางชม ปราสาทนอยชวานชไตน ์

(Neuschwanstein Castle) (ถ่ายถาพดา้นนอก

ปราสาท) ปราสาทที่สวยงามดั่งเทพนิยาย เป็น

ปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรยี 

ประเทศเยอรมนี ถูกสรา้งในสมัยพระเจา้ลุดวกิที่ 2 

แห่งบาวาเรยี ซึง่เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีสุ่ดอกี

แห่งหนึ่งของโลก ที่นี่ยังเป็นตน้แบบของการสรา้ง

ปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราอกีดว้ย  

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซน (Füssen) 

(ระยะทาง 4 กม. / 10 นาที) เป็นเมอืงขนาดเล็กๆ 

ตั ้งอยู่ ในแควนบาวาเรีย ในเขตอ็อสท์อัลก็อย 

(Ostallgäu) และยังเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ห่างจาก

ชายแดนของประเทศออสเตรยีเพยีง 5 กโิลเมตรอกี

ดว้ย  
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พาทุกท่านเดนิทางชม Benedictine monastery of St. Mang  เป็นโบสถเ์บเนดกิตนิของ Saint Mang 

กอ่ตัง้ขึน้ในครึง่แรกของศตวรรษที ่9 (หรอืทีรู่จั้กในชือ่Saint Mang ) โบสถน์ี้ถอืว่าเป็นผลงานส าคัญของ 

สถาปนกิ Johann Jakob Herkomer ซึง่ผูเ้ป็นสถาปนกิ จติรกรปนูเปียก ชา่งหนิออ่น และนักออกแบบชาว

เยอรมัน ไดป้ระสบความส าเร็จในการเปลี่ยนสถานที่นี้ในโบสถ์ยุคกลางที่ไม่ปกตใิหก้ลายเป็นอาคารที่

ซับซอ้นอย่างสมมาตร ไดเ้ปลีย่นแปลงมหาวหิาร ยุคกลาง ใหเ้ป็นโบสถแ์บบบาโรกตามแบบจ าลองของ

ชาวเวนสินัน้ มวีัตถุประสงคเ์พือ่เป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของการบูชานักบญุแม็กนัสและโบสถท์ัง้

หลังยงัเป็นตัวแทนของสสุานขนาดใหญอ่กีดว้ย  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Stadtbrunnen เป็นอกีสถานทีท่ีย่อดเยีย่มส าหรับการเทีย่วพักผ่อนในฟสุเซน มี

น ้าพทุีม่รีปูปัน้นักบญุปราบปีศาจหรอืมงักรดว้ยเครือ่งหมายกางเขนเป็นสญัลักษณ์ส าคัญตัง้อยูต่รงกลางเมอืง 

ทีน่ีย่งัมรีา้นอาหาร รา้นชอ้ป รา้นกาแฟอกีมากมาย ท าใหผู้ค้นชอบมาเทีย่วเล่นและเป็นสถานทีอ่อกเดทขึน้

ชือ่ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยเสน่หข์องเมอืงนี ้ 

 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ (Zurich) (ระยะทาง 242 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศและของทวปี

ยโุรป ซรูคิขึน้ชือ่เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยโุรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเกา่กระจัดกระจายอยูร่าย

ลอ้มเมอืง ในขณะเดยีวกนัก็เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมัยใหมแ่ละถูกยกใหเ้ป็นหนึง่ในอันดับ

ตน้ๆ ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 

ทีพ่ัก :   Ibis Zurich Messe Airport 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่) 

 

น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ 

สะพาน Münsterbrücke หรอืเป็นทีรู่จ้ักกันในนาม 

Helmhausbrücke เป็นสะพานขา้มถนนและเดนิเทา้

ทีเ่ปิดขึน้ในปี 2381 ตัง้อยูเ่หนือแมน่ ้า Limmat ใน

ใจกลางเมอืงซรูกิ สะพาน สามารถเดนิขา้มไปมาได ้

ระหว่างสองฝ่ังของโบสถ์ส าคัญของซูรคิ อีกฝ่ังม ี

โบสถ ์Fraumünster ทีเ่ลื่องชือ่เรือ่งความงดงาม

ของกระจกส ีซึง่โบสถนั์บเป็นไอไลทข์องเมอืงชรูคิ

เลยก็วา่ได ้และอกีฝ่ังเป็น โบสถ ์Grossmünster รปูแบบประตแูกะสลักในศลิปะยคุกลาง อฐิหนิถูกใชใ้นการ

กอ่สรา้งตัวโบสถ ์ยงัมกีารตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่งกระจกทีม่สีสีนัทันสมัยโดยจติรกรชาวสวสิ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์

St. Peter’s Church ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ  

 

ไฮไลท์ที่ส าคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดย

หนา้ปัดของหอนาฬิกามีเสน้ผ่านศูนย์กลาง 8.7 

เมตร ขึน้ชือ่ว่าเป็นหอนาฬกิาที่ใหญ่ที่สุดในทวีป

ยโุรป  

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 101 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่น

เขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืง

เป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเลปานกลาง  

 

จากนัน้ไปที ่สถาน ีEngelberg Talstation Titlis เป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขา

ทติลสิ (Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมที ่ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศา 

 

 

วนัทีส่ ี ่          เมอืงซูรคิ - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ ์Fraumünster - โบสถ ์Grossmünster - โบสถ์

เซนตปี์เตอร ์–เมอืงแองเกลิเบริก์ - Engelberg Talstation Titlis - Glacier Cave - สะพานแขวน TITLIS 

CLIFF WALK -  Titlis Glacier Park – เมอืงลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล   

  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                        
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เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ที7่)  รา้นอาหารบนเทอืกเขาทติลสิ สัมผัสววิแบบพาโนรามา 

รา้นอาหารพาโนรามาทีไ่ดรั้บการปรับปรุงใหมใ่หท้ัศนียภาพกวา้งไกลของธารน ้าแข็งที ่3,020 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล อาหารจานหลักประกอบดว้ยอาหารพืน้เมอืงจานพเิศษ และ เมนูของหวานอกีดว้ย 

 

 

 

น าทุกท่านเดนิทางชม Glacier Cave ถ ้าน ้าแข็ง

ทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหมิะบน

ยอดเขา  

 

 

 

 

พาทา่นชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติ

ลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา และชมความงดงามของหมิะทีม่สีี

ขาวปยุและววิทวิทัศนท์ีจ่ะท าใหท้า่นเต็มเป่ียมไปดว้ยความสขุ ความสนุก ที ่Titlis Glacier Park ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูกบัอสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย   

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางลงสู่ ยอดเขาทติลิส (Titlis) และน าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซริ์น 

(Lucerne) (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาท ี) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

จากนัน้ น าท่านชม อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีล่ซ ึง่มกีากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่

ความกลา้หาญ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีของทหารสวติทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.

1792  
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ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แมน่ ้ารอยส ์(Reuss  

River) ซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่

ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวlิตลอดแนวสะพาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) 

ทีพ่ัก :   Hotel Inn Express Luzern- Kriens 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่) 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซกุ (Zug) (ระยะทาง 31 ก.ม. / 30 นาท)ี 

เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีส่ดุในประเทศ และซกุเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับหนึง่ใน

สบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็นเมอืงเก่าทีค่งความสวยงามของ

พื้นหินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้ ส ิ่งที่จะท าใหท้่าน

ประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืง

นีต้ัง้อยูบ่นทะเลสาบ  

 

แวะถา่ยภาพกับ หอนาฬกิาเมอืงซกุ (Zytturm Zug) เป็นแลนดม์ารก์

ส าคัญประจ าเมอืงซกุทีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 หอนาฬกิาความ

สงู 52 เมตร สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล โดยนาฬกิาทีต่ดิตัง้อยู่

วนัทีห่า้        เมอืงซุก–หอนาฬกิาเมอืงซุก-Lohri AG Store-เมอืงกอลมาร-์เวนสินอ้ย-ยา่น Krutenau–

เมอืงดจิอง   อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                         
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เป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์ีส่ามารถบอกขา้งขึน้ขา้งแรมของพระจันทร ์และยังสามารถบอกวันในสัปดาหไ์ด ้

ดว้ย  

 

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิ

เชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมอืง

กอลมาร ์ Colmar (ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ใกลก้ับ

ประเทศเยอรมนี จงึท าใหส้ถาปัตยกรรมคลา้ยกับของเยอรมนี ไดช้ือ่ว่าเป็น “capitale des vins d’Alsace” 

(เมอืงหลวงแหง่ไวนแ์หง่อาลซสั) 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “Little Venice” 

(la Petite Venise) ตดิอันดับเมอืงโรแมน

ตกิเป็นอันดับตน้ๆ ของฝร่ังเศส เวนิสนอ้ย 

เ ป็นชื่อที่มอบให ก้ั บ เส น้ทางในเมือ ง

กอลมาร์ ชือ่นี้น่าจะมาจากแนวบา้นทัง้สอง

ฝ่ังแม่น ้ าซึง่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้

ของเมอืง เขตนี้เริม่ตน้หลัง Koïfhus ผ่าน

ยา่นคนขายปลา และไปยงัสะพาน Turenne 

และ Saint-Pierre  เดมิทเีป็นทีอ่ยูอ่าศัยของ

ชมุชนผูผ้ลติไวน์ ชาวสวนในตลาด และคน

พายเรอืในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674  และยังไดรั้บการอนุรักษ์ให ้

เป็นเมืองที่ยังคงลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว ้ทัง้พพิธิภัณฑ ์ศาสนสถาน 

หอ้งสมดุ น ้าพ ุรปูปั้น รา้นคา้ตา่งๆ  

 

แวะถ่ายภาพกับ ยา่น Krutenau เป็นยา่นอันคกึคักทีโ่ดดเด่นดว้ยพืน้ที ่Little Venice ทีม่บีา้นโครงไมส้สีัน

สดใส กระถางตน้ไมบ้านสะพร่ัง และบารท์ีเ่สริฟ์ไวนข์องแควน้อาลซสั ทัง้ยงัมเีรอืทอ้งแบนแลน่ไปตามแมน่ ้า 

Lauch สว่นบรเิวณรมิแมน่ ้าจะมตีลาด Covered Market ดา้นในมแีผงขายเพรทเซล เครือ่งเทศ และชสี สว่น

ในบรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้มพีพิธิภัณฑ ์Museum of Natural History and Ethnography ทีจั่ดแสดงศลิปะ

ขนาดใหญส่มยัอยีปิตโ์บราณอกีดว้ย  
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จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง หรอื ดฌีง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 4 ชม.) หนึง่ในเมอืง

ท่องเที่ยวที่สวยงาม และน่าคน้หาเมอืงหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโคต -ดอร์ใน

แควน้บรูก์อญในประเทศฝร่ังเศส ถอืเป็นเมอืงส าคัญแหง่แควน้เบอรก์นัด ี 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) 

ทีพ่ัก :   Hotel Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่2)  

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet)  (ระยะทาง 252 ก.ม. / 4.30 ชม.)เป็น

เอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชือ่ดังต่างๆ โดย

จ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างนอ้ย 30 

เปอรเ์ซน็ต ์ใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่ง

มากจากนักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบ

รนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มสีนิคา้แบ

รนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE 

หนึ่ง ในแบรนด์ที่ได รั้บความนิยมใน และยังม ี

GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ 

BACCARAT  

 

(เพือ่ไมเ่สยีเวลากบัการชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดอ้สิระอาหารกลางวัน)   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทาง เมอืงปารสี Paris (ระยะทาง 37 ก.ม. / 1 ชม.) หรอืเรยีกอกีชือ่ว่า “เมอืงแห่งความ

รัก” และยงัเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ศลิปะ ท าใหป้ารสีเป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยความโรแมนตกิ  

 

พาทุกท่านไป ล่องเรอืแม่น ้าแซน โดยเรอืบาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ระยะเวลาล่องเรอืประมาณ 1 

ชม.) มกีารบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืงปารสีตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น มหาวหิารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์เป็นตน้  

 

วนัทีห่ก         เมอืงดจิอง-เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่– เมอืงปารสี - ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน เรอืบาโตมชู - หอไอเฟล   

   อาหาร เชา้,เย็น                                                                                        
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จากนัน้พาท่านไปเช็คอนิจุดส าคัญในเมอืงปารสี ทีใ่ครๆมาจะตอ้งถ่ายรูปกับสถานทีน่ี้คอื หอไอเฟล (Eiffel 

Tower) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของประเทศ

ฝร่ังเศส ตัวอาคารกอ่สรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มี

ความสงูประมาณ 300 เมตร (เทยีบกับตกึประมาณ 

75 ชัน้) สรา้งเป็นรปูแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชือ่

ของสถาปนกิทีค่นออกแบบชือ่วา่ “กสุตาฟ ไอเฟล” 

ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสใน

ยุคนั้น ซึง่เชี่ยวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงาน

ในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิัตปิระเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่

รวมถงึความส าเร็จในยคุอตุสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ ในจดุถา่ยรปูหอไอเฟลทีด่ทีีส่ดุคอืลาน

ตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กับสถานีของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทุกท่านไป เพราะ

ตรงนีเ้ป็นมมุถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)  

ทีพ่ัก   Best Western Plus Valizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่4) 

 

น าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดัง

มากของฝร่ังเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์

ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง 11 

ก.ม. / 30 นาท)ี หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส 

นับเป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และ

งดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก อีกทัง้ยังไดรั้บการขึน้

ทะ เบียนให เ้ ป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

พระราชวังสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18  

ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศลิปินชัน้เอก 

15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวัง ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) โดย

แบง่ออกเป็นสว่นใหญ่ๆ  ดว้ยกนั ไดแ้ก ่ 

The Palace หรอืดา้นในของพระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไมว่่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, 

หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอืน่ๆ แตไ่มม่หีอ้งน ้าแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว ,  

หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในพระราชวัง และมชีือ่เสยีงโด่งดังมากทีส่ดุ ถูก

กอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยกัษ์ใหญเ่จยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 บาน  

เมือ่เปิดออกมาจะพบเห็นมมุทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ลีวดลายเหมอืน

เขาวงกต ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มปีระตมิากรรมและหนิอ่อนโดยไดรั้บแรง

บนัดาลใจจากเทพนยิายกรกีโรมนั,  

The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตัว 

ท่ามกลางหมูบ่า้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพักผ่อนทีแ่ห่งนี้และใชช้วีติเรยีบง่ายแบบ

คนธรรมดาทั่วไป  

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด      เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย - Grain de Cuir- ประตชูยัฝร ัง่เศส- ถนนฌ็องเซลเิซ-่จตัรุสั

คองคอรด์ –พพิธิภณัฑล์ฟูร-์ Benlux Louvre duty free - Samaritaine - Galleries Lafayette    

  อาหาร เชา้, เทีย่ง                                                                                                                             
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อสิระชอ้ปป้ิงที ่Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมชัน้น า ราคาด ีอาธเิชน่ Hermes, Louis Vuitton, 

Chanel, Prada, Celine, Dior หรอืแบรนดท์ีค่นไทยนยิมใชนั้น้ก็คอื Longchamp นัน้เอง 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่5)  

 

พาทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงปารสี เก็บภาพความประทับใจกบัแลนดม์ารค์ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก  

 

เริม่ที ่ประตูชยัฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรอืเรยีก

เต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงาน

สถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มอีายุ

กวา่ 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร 

มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 เมตรถูกจัด

อันดับเป็นประตูชยัทีใ่หญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่

จักรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชยัชนะจากยทุธการเอา

สเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานกว่าสามสบิปี ใช ้

ศลิปะคลาสสคิใหมท่ีด่ัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใชรู้ปปั้นแกะสลักจากชา่งแกะสลัก

คนส าคัญแห่งยุค มรีูปแกะสลักทีเ่ป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละแก่วรีชน

ทหารกลา้ทีท่ าเพือ่ประเทศฝร่ังเศส ตอ่มาถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 

ซึง่ในปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนรินามทีท่ าเพือ่ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย  

 

ไปตอ่กนัที ่ถนนทีม่ชี ือ่เสยีงทีโ่ด่งดังทีส่ดุในฝร่ังเศส 

ถนนฌ็องเซลเิซ ่(Champs Elysees)  เป็นหนึง่ใน

ถนนทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนยก์ารคา้

ระดับพรีเมยีม แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ดังระดับโลก

ทกุแบรนด ์รา้นอาหารทีม่คีวามหรหูราอลังการ ถอืว่า

เป็นย่านธุรกจิทีส่ าคัญของกรุงปารสี ย่านการคา้ทีม่ี



Page 16 of 23 

 

 

 

คา่เชา่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก และยงัถกูจัดอนัดับใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึสว่นใหญบ่นถนนฌ็องเซลเิซ่

เป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานศลิปะ Art Deco กบัการตกแตง่สไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่ง

ลงตัว  

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่จัตรัุสคองคอรด์ (Place de la 

Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทาง

ประวัตศิาสตรใ์นกรงุปารสี เป็นสญัลักษณ์ของสงคราม

กลางเมืองและการปฏวิัติการปกครองของฝร่ังเศส 

จัตุรัสคองคอรด์ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้หลุยส์

ที ่15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange Gabriel และ

สรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่ประดษิฐานพระบรม

รปูทรงมา้แตถ่กูท าลายโดยพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

 

จากนั้นไปเยี่ยม ชมดา้นนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร ์

(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโด่ง

ดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไป

จนถงึความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานทีท่ าใหเ้ป็น

พพิธิภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตัง้ขึน้โดย

พระเจา้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวัง

หลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) 

เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศลิปพที่ทรงคุณค่าไว ้

มากกวา่ 400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ ซึง้แน่นอนวา่ผลงานศลิปะเหลา่นีถ้กู

เลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบตัจิากการทีฝ่ร่ังเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม  

 

พาทุกท่านไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นหา้งชือ่ดังใจกลางกรุงปารสี 

ซึง่คณุจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ัน้น าตา่งๆจากทั่วโลก ในราคาทีไ่ม ่แพงและบรรยากาศทีห่รูหราตระการตา 

ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนีด้ว้ย  

 

หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารสี เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เล็กๆ และขยาย

ไปสู่ส ิง่ทีก่ลายเป็นชดุของอาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคม

หา้งสรรพสนิคา้นานาชาตติัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535  

 

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) เป็นหา้งหรูที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 

ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกี่อนทีจ่ะมาเป็น
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หา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่รา้นขายเสื้อผา้เล็กๆ ที่หัวมุมถนน 

Lafayette แต่ภายหลังไม่นานไดม้กีารขยับขยายพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ทีม่า

จับจา่ยใชส้อย มบีนัทกึวา่เป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสดุ ซึง่ในปัจจบุนัมสีาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศ

และนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

 

17.30น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพ 

21.10 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 

 

 

 

 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 

17.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

******************************************* 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถินุายน 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซนีพาสปอต ์(เลม่เหลอืง) ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนีครบถว้นมาแลว้  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั( update 17 มถินุายน 2565 ) 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนัจะตอ้งไดรั้บวคัซนีครบโดสแลว้ ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศ

เยอรมนัไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวัคซนี และรายละเอยีดของการฉีดวคัซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้เยอรมนัได ้ดังนี ้

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 28 วัน 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งไดรั้บเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 

วัน 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานมสักตั-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
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(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดรั้บPfizer, Moderna เป็นเข็มที ่2   

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ส าหรับผูท้ีเ่คยตดิ

เชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : Royal Thai Embassy, Berlin 

- เด็กทีอ่ายตุ ่ากวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดรั้บวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

- ตัง้แตว่ันที ่1 กมุภาพันธ ์2565 ผูท้ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปทีต่อ้งการเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศสตอ้งไดรั้บวคัซนีชนดิ mRNA 

เพิม่เตมิ 1 เข็ม โดยเวน้ระยะหา่งอยา่งชา้ทีส่ดุ 9 เดอืนหลังไดรั้บวคัซนีเข็มสดุทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดังกลา่ว ประวัติ

การรับวคัซนีของตนจะไมไ่ดรั้บการรับรองวา่ครบตามเกณฑ ์

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผา่นแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม 

**เอกสารมกีารและขัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรณุาอพัเดทอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง** 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง ม ีดังนี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี หรอืไดรั้บวคัซนีไมค่รบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. 

กอ่นเดนิทางมาถงึประเทศไทย (มผีลบงัคับใช ้1 กรกฎาคม 2565) 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 



Page 19 of 23 

 

 

 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุนโปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
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3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มี

ค่าใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้น

โปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กสว่นใหญ่

ในยโุรปไม่มเีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจากสภาพภมูอิากาศ

หนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลบัหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่

สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้

จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯค่า

ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและ ยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
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5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรอื ประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
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12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บกูี ้ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า

ประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุใน

การเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
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ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


