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วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวติเซอร์แลนด)์  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

เคานเ์ตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สมัภาระและการเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทาง
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทัฯ มิอาจรับผดิชอบ
ได ้

 

วนัท่ี 2 ซูริค - เบิร์น - อินเทอลาเกน้  
00.40 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  
07.25 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโคช้รอรับคณะแลว้เดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอนั

งามสง่าของประเทศ เป็นเมืองมรดกโลกอนัล ้าค่าท่ีถ่ายทอดและไดรั้บการอนุรักษม์า
จนถึงปัจจุบนั เบิร์นสร้างข้ึนในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ ประกาศใหส่้วน
หน่ึงของเมืองเบิร์นเป็น มรดกโลก น าท่านเท่ียวชมกรุงเบิร์น ชมหอนาฬิกาท่ีมี
หนา้ปัดขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยูค่ร่ึงถนน ผา่นชมโบสถ ์
และยา่นเมืองเก่าท่ีมีร้านคา้ เรียงรายมากมาย ผา่นชมน ้าพุท่ีตั้งอยูก่ลางถนนเป็นระยะ 
ๆ อยา่งสวยงาม มีถนนคนเดินท่ีสวยงามอีกเส้นหน่ึงของยโุรปสมกบัเป็นเมืองหลวง
ของประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Local)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เ มืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ และมี

ความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด ์ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่ง
มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้ งย ังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัส
บรรยากาศอนับริสุทธ์ิ 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (Chinese)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั www.metropole-interlaken.ch 
 
 

 

วนัท่ี 3 กรินเดอวาลด ์- นัง่รถไฟสู่ยอดเขายงูเฟรา TOP OF EUROPE  - อินเทอลาเกน้  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (Buffet)  
09.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บา้นกรินเดอวาลด ์ จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวยอดเขายงูเฟรา ในปี 

2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขายงูเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยโุรป รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ข้ึนพิชิตยอดเขายงูเฟ
ราท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น TOP OF 
EUROPE ระหวา่งเสน้ทางน าท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแขง็ขนาด
ใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกบัการเล่น
หิมะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป มองเห็นไดก้วา้ง ไกลท่ีสุด ณ 
จุด 3,571 เมตร  ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร สมัผสั
กบัภาพของธารน ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และ
หนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินกบั
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กิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดยท่ีท าการ
ไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (Asian)  
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม เสน้ทางแสนสวยผา่นเมือง

ปลอดมลพิษท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์ว่ิง แลว้เปล่ียนข้ึนรถโคช้คนัเดิมกลบัสู่อินเทอ
ลาเกน้ อิสระให้ท่านเท่ียวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหน่ึงเมืองในหุบเขามีภาพของ
ยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลงั ถนนสายหลกัเรียงรายไปดว้ยร้านคา้, ร้านขายของท่ี
ระลึก ร้าน อาหารในสไตลแ์บบสวิส เพลิดเพลินกบัการชมเมือง และชอ้ปป้ิงสินคา้
ชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (Swiss Fondue)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั www.metropole-interlaken.ch 
 

 

วนัท่ี 4 อินเทอลาเกน้ - บาเซิล - กอลมาร์ (ฝร่ังเศส) - สตราสบูรก ์- ยา่นแกรนดอิ์ล -  
รูเดสไฮม ์(เยอรมนั) 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (Buffet)  
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (Colmar) ระหวา่งทางผา่นเมืองบาเซิล รถโคช้

ขา้มพรมแดนสวิตเซอร์แลนด-์ฝร่ังเศส ผา่นทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขตแควน้เบอร์กนั
ดี แหล่งปลูกตน้มาสตา้ในฤดูใบไมผ้ลิ เพ่ือน ามาผลิตมาเป็นมสัตาร์ด อีกทั้งยงัเป็น
แหล่งผลิตไวนช์ั้นดี และยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในดา้นการคมนาคมขนส่ง จนถึง
เมืองกอลมาร์ เมืองท่องเท่ียวในยคุกลาง และเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอแร็ง (Haut 
Rhin) ในแควน้อลัซสั (Alsace) อีกดว้ย ตวัเมืองตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียง เหนือของ
ประเทศฝร่ังเศส เมืองกอลมาร์ ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น เมืองหลวงแห่งไวนแ์ห่ง
อาลซสั นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหย้งัคงเป็นเมืองท่ีมี
ลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ี
เรียงรายไปดว้ยเรือนไมโ้บราณ ร้านคา้โบราณ โบสถ ์ พิพิธภณัฑ ์ คริสตศ์าสนสถาน 
และร้านคา้และท่ีอยูอ่าศยั ท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยคุกลาง และในปัจจุบนัสามารถ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยือนไดเ้ป็นจ านวนมากอีกดว้ย  

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Chinese)  
13.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองสตราสบูรก ์ประเทศฝร่ังเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป อีก

ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งยุโรปอีกดว้ย จากนั้น น าท่านเดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่า
ในย่านประวติัศาสตร์ “แกรนดอิ์ล” จตุรัสคาธีดราลท่ีตั้งของโบสถน์อร์ธเตรอดาม 
คู่บา้นคู่เมืองท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกและปัจจุบนัสูงเป็นอนัดบั 4 
ของโลก สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค แลว้ไปชมยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองคือ 
La Petite France ไดรั้บการยกย่องจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 
บา้นเรือนในยุคกลางน้ีไดรั้บการบูรณะใหอ้ยู่ในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสัน
สลบัสับ เปล่ียนกนัไปเรียงรายอยู่ริมสองฝ่ังแม่น ้าอิล จุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุด
ของการเดินเท่ียวชมเมือง  

 
 

 
 

 ออกเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม ์เมืองโรแมนติกแห่งแม่น ้ าไรน์ รูเดสไฮมเ์ต็มไปดว้ย
เสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า เรียงรายดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านไวน์ และภตัตาคาร
ท่ีตกแต่งประดบัประดาอย่างสวยงาม ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือนไม่ขาดสาย มี
อาคารก่ึงไมซุ้งไมท่ี้เก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ท่ีเรียกว่า 
“Klunkhardshof”    

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (Local)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL TRAUBE RUDESHEIM หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.hotel-traube-ruedesheim.de 
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วนัท่ี 5 เมืองรูเดสไฮม ์ - ล่องเรือแม่น ้าไรน์ - มหาวหิารโคโลญจน์ - กรุงอมัสเตอดมั 
(เนเธอร์แลนด)์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (Buffet)  
08.00 น. หลงัอาหาร น าท่านล่องแม่น ้าไรน ์ ณ จุดท่ีไดช่ื้อวา่ “ประตูสู่การท่องเท่ียวภูมิภาค

ไรน”์ (World Heritage Site) สองฝ่ังแม่น ้ามีปราสาท, หอคอย, หมู่บา้นริมแม่น ้า 
และไหล่เขาท่ีปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดล าน ้า เสน้ทางน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็น Castle 
Rhine จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ต่าง ๆ ยงัคงมีมนตเ์สน่ห์อยา่งไม่เส่ือมคลาย 
วิถีของชาวเมืองยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ และ
ทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมนั จนเรือเทียบท่าท่ีเมืองเซนตก์อร์ (St.Goar) จากนั้น
เดินทางต่อโดยรถโคช้สู่โคโลญจ ์ ชาวเยอรมนัเรียกโคโลญจนว์า่เคิลน์ เป็นเมืองใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ มีช่ือเสียงในเร่ืองการอุตสาหกรรมริมฝ่ังแม่น ้าไรน ์ เป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ อุตสาหกรรมและศิลปะ เมืองโคโลญจเ์ป็นท่ีมาของน ้าหอมชนิด
หน่ึงท่ีเรียกวา่ ออดิโคโลญจน์ ทั้งน้ีเพราะผูผ้ลิตน ้าหอมชนิดน้ีตั้งอยูใ่นเมืองน้ีซ่ึงใช้
ช่ือยี่หอ้วา่ 4711 ยี่หอ้น้ีมีท่ีมาจากบา้นเลขท่ี 4711 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตใน
ขณะนั้น ออดิโคโลญจนข์อง 4711 จึงเป็นของฝากข้ึนช่ือของโคโลญจนจ์นถึง
ปัจจุบนั 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (Local)  
13.00 น. น ำท่ำนชมมหำวิหำรโคโลญจน์ ชำวเยอรมนัเรียกวำ่ DOM เป็นศำสนสถำนของ

คริสต์ศำสนำโรมนัคำทอลิก วิหำรแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจบุนัมหำวิหำรโคโลญจน์นบัเป็นจดุหมำย
ส ำคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจำกองค์กำรยเูนสโกในปี 1996 ย่ำนถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้ำงของ
ถนนเรียงรำยไปด้วยร้ำนค้ำคร ำคร ่ำไปด้วยผู้คน ได้เวลำออกเดินทำงสูก่รุงอมัสเตอ
ดมั อนัเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (Local)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั  www.novotel.com 
 

 

วนัท่ี 6 สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชร - ยา่นเรดไลท ์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (Buffet)  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมือง LISSE เพ่ือเขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ต่ืนตาต่ืนใจกบัแปลงทิว

ลิปท่ีชูดอกอวดสีสนัหลากหลายสวยงาม นอกจากน้ีภายในสวนท่ีกวา้งใหญ่แห่งน้ี ยงั
ร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่แผก่ิ่งกา้นเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ใหค้วามชุ่ม
ช้ืน สดช่ืน และพนัธ์ุไมด้อกอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีเปล่ียนสถานท่ีแห่งน้ีใหก้ลายเป็น
สวรรคข์องคนรักดอกไมจ้ริง ๆ อิสระใหท่้านไดบ้นัทึก ภาพสวย ๆ ไวเ้ป็นท่ีระลึก 
(เทศกาลดอกทิวลิป 24 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2016)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. น าท่านชมบรรยากาศการล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมือง 

ท่ีจะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 17 มี
เอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้น
เฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่างล่องเรือผ่านบา้น เรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 
2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอมัสเตอดมั เรือจอดส่งท่านท่ีสถาบนั
เจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนด์ ไดรั้บการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอนการคดัเลือก
เพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนใหเ้ป็นอญัมณี
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ท่ีมีค่าท่ีสุด ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้าค่า เชิญท่านเลือกซ้ือเพชรชั้น
ดีพร้อมรับรองดว้ย Certificate แลว้เดินเท่ียวชมยา่นเรดไลทท่ี์มีช่ือเสียงของเมือง 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Floating restaurant SEA PALACE (Chinese)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั  www.novotel.com 
 

 

วนัท่ี 7 หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส์ - หมู่บา้นประมงโวเลนดมั - บรัสเซลล ์(เบลเยีย่ม) 
 (Grand Place) 

จตุัรัสกรองปลาซ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (Buffet)  
08.00 น. หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางสู่ “ภูมิภาคซาน” ท่ีเมืองซานสคนัส์ ทางตอนเหนือ

ของกรุงอมัสเตอร์ดมั ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวดชัต ์ ท่ีใชก้งัหนัลมกวา่ร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี 17-18 โดยท าหนา้ท่ีผลิตน ้ามนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษ งานไม ้ นอกจากน้ี
ภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ี ชีสฟาร์ม 
นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟและชา โรงหีบน ้ามนั (Oil Mill) และโรงงานท ารองเทา้ไม้
ท่ีอยูคู่่กบัชาวดชัตม์าแต่โบราณกาล จากนั้นไปชม “หมู่บา้นประมงมาร์เคน” ท่ียงัคง
อนุรักษข์นบธรรมเนียมและประเพณีการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวดชัตเ์อาไว ้ และ
จุดสุดทา้ยท่ีเราจะไปเยือนคือ “หมู่บา้นประมงโวเลนดมั” ท่ีท่านจะไดเ้ห็นถึงชีวิต
ความเป็นอยูแ่บบดั้งเดิมและอุตสาหกรรมประมงพ้ืนบา้น 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Local)  
13.00 น. น าท่านสู่เมืองบรัสเซลส์ แวะถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากท่ีปิดซ่อม 

แซมดว้ยงบประมาณถึง 27.5 ลา้นยโูร กพ็ร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกหน
แห่ง ท่ีน่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุง
บรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบดว้ยลูกเหลก็กลม ๆ ขนาดยกัษ ์
ซ่ึงเปรียบ เสมือนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม แลว้เขา้สู่กรุง
บรัสเซลส์ เมืองน้ีเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ อาคารบา้นเรือนไดรั้บการ
อนุรักษไ์วจ้ากรัฐบาล น าท่านชมจตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จตุัรัสอนังดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือแมแ้ต่อาร์ค
ดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษตัริยฟิ์ลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส 
โบเดอแลร์ สองนกัเขียนช่ือดงัยงักล่าวถึง อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือ
สินคา้ของเมือง อาทิ ช็อก โกแลต เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกวา่ 172,000 ตนัต่อปี 
และมีร้านขายช็อกโกแลตกวา่ 2,000 ร้าน, ผา้ปักลูกไมห้รือล้ิมลองวาฟเฟิล ของอร่อย
ท่ีหาชิมไดไ้ม่ยาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (Chinese)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั THON HOTEL BRUSSELS CITY CENTRE หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั  www.thonhotels.com 
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วนัท่ี 8 บรัสเซลล ์- นครปารีส (ฝร่ังเศส) - เท่ียวชมมหานครปารีส - หอไอเฟิล -  ล่องแม่น ้าแซนด์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)  
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองปารีส โดยรถโคช้ปรับอากาศ  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Chinese)  
บ่าย คณะเท่ียวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตั้งอยู่

ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น ้า (อิลเดอลาซิเต)้ ได ้ รับการบูรณะ
โดย เออแชน วียอเลต-์เลอ-ดุค สถาปนิกคนส าคญัท่ีสุดคนหน่ึงของฝร่ังเศส 
ประติมากรรมและหนา้ต่างประดบักระจกสี (stained glass) ระหวา่งการปฏิวติั
ฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งน้ีไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั งานประติมากรรมและศิลปะ
ทางศาสนาถกูท าลายไปมาก และไดมี้การบูรณะคร้ังใหญ่ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
ใหเ้หมือนเดิมทุกประการ น าท่านไปถ่ายรูปกบัโบสถแ์องวาลีดส์อนังามสง่าดว้ยยอด
โดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บนัทึกภาพหอไอเฟล มุม
กวา้งท่ีเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุด แลว้น าคณะข้ึนชมวิวบนชั้น 2 ของหอไอเฟล เพ่ือชมวิว
ทิวทศันข์องกรุงปารีส กล่าวกนัวา่เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต (ระหวา่งเดือน 
ส.ค.-ต.ค. การซ้ือตัว๋ดว้ยระบบออนไลนไ์ม่เปิดรับจองส าหรับกรุ๊ป นกัท่องเท่ียวตอ้ง
เขา้คิวซ้ือตัว๋ซ่ึงใชเ้วลาในการข้ึนหอไอเฟล 1-2 ช.ม.) รถโคช้น าท่านผา่นชมลาน
จตุรัสคองคอร์ด ซ่ึงออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ท่ีชวนใหร้ะลึกถึงการปฏิวติั
ใหญ่ฝร่ังเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไวอ้ยา่งงดงาม, ประตูชยั 
(Arc de Triomphe) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียน, 
ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืน
ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้ น ้าพุ 
ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสันตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช่ื้อวา่
เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก อิสระใหท่้านได ้ ชอ้ปป้ิงในร้านคา้ช่ือดงัอาทิ Louise 
Vuitton, Chanel เป็นตน้   

 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (Local)  
20.00 น. น าท่านล่องเรือแม่น ้าแซนน ์ ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ 

โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์และท าใหใ้หป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก  

 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 
 

 

วนัท่ี 9 พระราชวงัแวร์ซายส์ - อิสระชอ้ปป้ิง  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (Buffet)  
09.00 น. ออกเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพีซ่ึงอยูห่่างจากจุด

ศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. บางส่วนของ
พระราชวงัไดรั้บการบูรณะเรียบร้อยแลว้ เขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในหอ้ง
ต่าง ๆ อาทิ หอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวีนสั, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลล์
ออฟมิลเลอร์ อลงัการและหรูหราท่ีสุดแสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศบู์รก์
บองแห่งฝร่ังเศส แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้
โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่า
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร (Thai)  
13.00 น. หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนน

สายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นน า หอ
แสดงศิลปะ สวนดอกไม ้ น ้าพุ ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมี
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สีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก อิสระใหท่้านได ้ชอ้ป
ป้ิงในร้านคา้ช่ือดงัอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็นตน้ แลว้อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดท่ี์โด่งดงัของฝร่ังเศส ในแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์ ยา่นถนนออสแมนบูโล
วาร์ด และสินคา้ประเภท น ้าหอม, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายใน
ร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (Chinese)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 
 

 

วนัท่ี 10 สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (Buffet)  
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านได้

ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 
 

 

วนัท่ี 11 เดินทางถึงประเทศไทย  
05.55 น. การบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมำยเหต ุ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือควำมเหมำะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ 
โดยจะค ำนงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 
ก ำหนดวันเดนิทำง 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed SGL Supp Double 

SGL USE 
No TKT 

ADL / CHD 
7-17 เมษำยน 2559 119,000 108,000 96,000 14,000 17,000 -38,000 / -32,000 
12-22 เมษำยน 2559 124,000 112,000 100,000 14,000 17,000 -43,000 / -35,500 
29 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559 119,000 108,000 96,000 14,000 17,000 -38,000 / -32,000 
6-16 พฤษภำคม 2559 119,000 108,000 96,000 14,000 17,000 -38,000 / -32,000 

ค่าทวัร์รวม : 
  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคำ่ภำษี และสว่นเพ่ิมของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2558 

 คำ่พำหนะท่องเท่ียวตำมโปรแกรมท่ีระบ ุมำตรฐำนยโุรป 
 คำ่รถไฟสำยภเูขำยงูเฟรำยอค / คำ่ลอ่งแมน่ ำ้ไรน์ / คำ่เข้ำชมสวนเคอเคนฮอฟ / คำ่ลอ่งเรือหลงัคำกระจก / คำ่

ลอ่งเรือบำโตมสู / คำ่เข้ำชมพระรำชวงัแวร์ซำยส์  / คำ่ตัว๋ขึน้ชัน้ 2 หอไอเฟล  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบใุนรำยกำร หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่ำน) ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปลี่ยนแปลงกำรจดัโรงแรมท่ีพกั หำกช่วงวนัเดินทำงตรงกบังำนเทศกำล, กำรประชมุใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลท ำ
ให้โรงแรมไมม่ีห้องพกัวำ่ง หรือ กำรปรับรำคำสงูขึน้กวำ่ Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมท่ีอยู่ในระดบั
เดียวกนั แตเ่ป็นเมืองใกล้เคียงแทน 

 คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร คดัสรรเมนแูละให้ท่ำนได้เลิศรสกบัอำหำรท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่าน
มีขอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

 คำ่ทิปพนกังำนขบัรถท่องเท่ียวตำมโปรแกรมตลอดกำรเดินทำง 
 คำ่ธรรมเนียมวีซำ่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) **เป็นไปตำมเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ของสถำนฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 คำ่ประกนักำรเดินทำงของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST 

LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองกำรสญูเสียชีวิต/อวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ ส ำหรับผู้ เอำประกนัภยัอำยมุำกกว่ำ 16 
ปีน้อยกวำ่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บำท และคำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บำท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถงึสขุภำพท่ีไมไ่ด้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 
–หำกมีควำมประสงค์จะเพ่ิมควำมคุ้มครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ช้ำของ
สมัภำระและเท่ียวบิน กรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำมเอกสำร แนบท้ำยใบ
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จองทวัร์ 
 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่

เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คำ่ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 7 % และคำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 

 คำ่ท ำหนงัสือเดินทำง (พำสปอร์ต) 
 คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวัอำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, คำ่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคำ่อำหำรที่สัง่มำในห้องพกัคำ่อำหำร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หำกท่ำนทำนได้เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้องมีคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั อนิสไตล์แทรเวล เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์

และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระ
เงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, 
ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึง
บางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ ำ 20,000 บำท/ท่ำน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ ำ 30,000 บำท/ท่ำน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคำ่ทวัร์ 
  หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่ำนสำมำรถหำผู้ เดินทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถย่ืน

ขอวีซำ่ได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคิดคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิมคือคำ่วีซำ่ และคำ่เปลี่ยนช่ือตัว๋เท่ำนัน้ และต้อง
ไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเน่ืองมำจำกบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่ำนไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำอนมุตัวีิ
ซำ่ ไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำของสถำนทตู  ซึง่กำรยกเลิกเฉพำะบคุคลหรือยกเลิกพร้อม
กนัทัง้หมด ให้ถือเป็นกำรยกเลิกตำมเง่ือนไขของวนัเวลำท่ียกเลิกดงักลำ่วข้ำงต้น ในกรณีท่ีท่ำนไมแ่นใ่จวำ่จะ
ได้รับกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู ทำงบริษัทขอแนะน ำให้ท่ำนย่ืนขอวีซำ่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็ว
กวำ่กำรย่ืนขอวีซำ่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ เดินทำง ต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทำง
ทรำบลว่งหน้ำก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ำมำรถรับผิดชอบจำก
กรณีท่ีเกิดเหตจุ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้ กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, 
อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่ำนจะได้รับจำกกำรซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวำมรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์
เท่ำนัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ให้ได้มำกท่ีสดุ และทำงบริษัทฯจะไม่
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รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ หำกท่ำนถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีสอ่ไปในทำงผิดกฎหมำย
หรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคำ่ทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแล้ว 

กำรขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง (Revision Fees) 
 หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง สำมำรถท ำได้ลว่งหน้ำก่อนกำรเดินทำงจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คำ่ใช้จ่ำย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั ท่ำน

จะต้องช ำระคำ่ใช้จ่ำยสว่นตำ่งท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ ก ำหนด 
ซึง่ทำงบริษัทฯ ไมส่ำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทำงต้องรอ RUFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกทำ่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทำง
ดงักลำ่ว กรุณำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำ REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่ำน
จะช ำระเงินคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสำยกำรบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซำ่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสำยกำร
บินเท่ำนัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
 คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินปรับคำ่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2558 กำรเปลี่ยนแปลงของสำยกำรบินใน

ภำยหลงั ถือเป็นคำ่ทวัร์สว่นเพ่ิม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ในทกุกรณี 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ำกดัของห้องพกั และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีควำม
แตกตำ่งกนั ซึง่อำจจะท ำให้ท่ำนไมไ่ด้ห้องติดกนัตำมท่ีต้องกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ให้บริกำรในช่วงฤดรู้อนเท่ำนัน้   

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ในกำรปรับเปลี่ยน หรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัด และไม่
มีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนัด้วย 
หำกท่ำนต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กวำ่ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  กำรจดัโปรแกรมทวัร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักลำ่วตรงกบัวนัท่ีสถำนท่ีเข้ำชมนัน้ 

ๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้ำชมไม่
สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคนืเงิน Entrance Fee ตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทำ่นได้เข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ แตห่ำกมีกำรลำ่ช้ำ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่ง
กำรเดินทำง เป็นผลท ำให้ท่ำนไมส่ำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไมม่ีกำรคืนเงินใดให้แก่ท่ำน 
เน่ืองจำกได้ช ำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนท่ีเข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำท่ีในช่วงวนั
เดินทำงของท่ำนก่อนช ำระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คำ่ทวัร์ได้รวมคำ่ขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ำเพ่ิมเติม 

ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแตล่ะโรงแรม และหำกโรงแรมดงักลำ่วไมส่ำมำรถให้บริกำรในกำรยก
กระเป๋ำขึน้ลงได้  ท่ำนสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินไทยอนญุำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส ำหรับ
ผู้ โดยสำรชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  กำรเรียกคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพ่ิมเป็นสทิธิของสำยกำรบินท่ี
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ท่ำนไมอ่ำจปฏิเสธได้ 
 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีควำม

กว้ำง+ยำว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดให้ต ่ำกวำ่
มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภำระควำมรับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไมเ่หมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในควำมรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดกำรสญูเสีย, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของ

ผู้ โดยสำร อนัเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ 
ซึง่จะรับผิดชอบตอ่กำรสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำท / ท่ำน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนท่ีตำ่ง ๆ จะมีข้อก ำหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอำยุ มีโรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาของประเทศสวติเซอร์แลนด์  ใช้เวลายืน่ประมาณ 10 วนัท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์ยกเวน้ผูท่ี้เคยสแกนลายน้ิวมือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน) 

TLS Contact : 12/1 อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 12 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
 พำสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอำย ุ และมีอำยไุมต่ ่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุ หำกมีพำสปอร์ตเลม่เก่ำไมว่ำ่จะเคยมีวีซำ่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน ำไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นกำรง่ำยตอ่กำรอนมุตัิวีซำ่ 
 รูปถ่ำยสีขนำด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ำยเน้นช่วงใบหน้ำมำถงึหวัไหล)่ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขำว (ไมใ่ช่รูปขำวด ำและ

ห้ำมสแกน) ควรมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน /ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร /ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส ำเนำทะเบียนสมรส , หย่ำ / 

ส ำเนำสตูิบตัร ในกรณีอำยไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์ 
 หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท (ภำษำองักฤษ) ตวัจริง / สงักดัท่ีท่ำนท ำงำนอยู่ต้องเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลำท่ีขอลำงำนเพ่ือเดินทำงไปท่องเท่ียว 
หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำ 

 กรณีท่ีเป็นเจ้ำของกิจกำร ขอส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภำษี และหลกัฐำนกำรเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝำกของผู้ เดินทำงย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทถงึเดือนปัจจบุนั ท่ีออกจำกธนำคำร ควรเลือกเลม่ท่ีมีกำร
เข้ำออกของเงินสม ่ำเสมอ และมีจ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวำ่มีฐำนะกำรเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่ำใช้จ่ำยได้
อย่ำงไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล ำเนำ เน่ืองจำกสถำนทตูสวิตเน้นดเูร่ืองกำรเงินเป็นหลกัหำกลกูค้ำมีบญัชีฝำกประจ ำ/ใบหุ้น/
สลำกออมสิน โปรดแสดงเพ่ือเป็นกำรง่ำยตอ่กำรอนมุตัิวีซำ่ ในกรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในกำร
ย่ืนขอวีซำ่ ต้องออกหนงัสือรับรองคำ่ใช้จ่ำยให้บคุคลในครอบครัว (เป็นภำษำองักฤษ)  
 ***สถำนทตูไมรั่บบญัชีกระแสรำยวนั*** / ***หนงัสือรับรองจำกทำงธนำคำร ทำงสถำนทตูสวิสไมรั่บพิจำรณำ*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่ำน เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบัผู้ เดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้อ 1 - 6 แล้ว 
ทำงบริษัทจะต้องออกจดหมำยอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบตอ่คำ่ใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุ
ช่ือผู้ เดินทำงและเหตผุลท่ีจดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะต้องมี หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีท่ีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ, 
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มำรดำ จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตให้บตุรเดินทำงไปกบัอีกท่ำนหนึง่ได้ ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดย
มีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูต้อง 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงบั มิให้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถงึแม้วำ่ท่ำนจะถกู
ปฏิเสธวีซำ่ สถำนทตูไมค่ืนคำ่ธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอย่ืนค ำร้องใหม ่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุ
ครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัท ฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ
โปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซำ่แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตู ยกเลิกวีซำ่ของทำ่น 
เน่ืองจำกกำรขอวีซำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนำมของบริษัทฯ 

 ทำงสถำนทตูไมม่ีนโยบำยในกำรคืนคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ให้กบัผู้ ร้องขอ หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ไมว่ำ่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตำม ท่ำนไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคืนคำ่วีซำ่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 

 

 

 

 

 


