วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์)

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเทีย่ วบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทาง
ล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ า
ทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว
เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้น

21.30 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
สัมภาระและการเช็คอิน
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ศุกร์
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วันที่ 2

00.40 น.
07.25 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 3

08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 4

นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษั ทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้

ซูริค - เบิร์น - อินเทอลาเก้ น

ออกเดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วเดินทางสูก่ รุ งเบิร์น นครหลวงอัน
งามสง่าของประเทศ เป็ นเมืองมรดกโลกอันล ้าค่าที่ถ่ายทอดและได้ รับการอนุรักษ์ มา
จนถึงปั จจุบนั เบิร์นสร้ างขึ ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ สว่ น
หนึง่ ของเมืองเบิร์นเป็ น มรดกโลก นาท่านเที่ยวชมกรุ งเบิร์น ชมหอนาฬิกาที่มี
หน้ าปั ดขนาดใหญ่มีลกั ษณะเป็ นประตูโบราณตังคร่
้ อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์
และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้ า เรี ยงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุที่ตงอยู
ั ้ ่กลางถนนเป็ น
ระยะ ๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้ นหนึง่ ของยุโรปสมกับเป็ นเมือง
หลวงของประเทศ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอิ น เทอลาเก้ น อั น เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ และมี
ความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู
้ ่ทะเลสาบสองแห่ง
มี ภ าพของยอดเขายู งเฟราเป็ นฉากหลัง อี ก ทั ง้ ยังเมื อ งแห่ งการพั ก ผ่ อ น สัม ผั ส
บรรยากาศอันบริ สทุ ธิ์

เสาร์
(127 ก.ม.)

Local

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Chinese
www.metropoleinterlaken.ch

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ใน
ปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ ้นพิชิตยอดเขา
ยูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนาท่านสูย่ อดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรื อ ธาร
น ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานไป
กับการเล่นหิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป มองเห็นได้ กว้ าง
ไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้ ธารน ้าแข็ง
30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง
22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด
โดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวยผ่าน
เมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่ง แล้ วเปลี่ยนขึ ้นรถโค้ ชคันเดิม กลับสู่อิน
เทอลาเก้ น อิสระให้ ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขามีภาพ
ของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง ถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า, ร้ านขายของ
ที่ระลึก ร้ าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ชันดี
้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Buffet

กรินเดอวาลด์ - นัง่ รถไฟสูยอดเขา
่ ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE - อินเทอลาเก้ น

อินเทอลาเก้ น - บาเซิล - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล -
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อาทิตย์

Asian
(12.5 ก.ม.)

Swiss Fondue
www.metropoleinterlaken.ch

จันทร์
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07.00 น.
08.00 น.

รูเดสไฮม์ (เยอรมัน)

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองกอลมาร์ (Colmar) ระหว่างทางผ่านเมืองบาเซิล รถโค้ ช
ข้ ามพรมแดนสวิตเซอร์ แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านทุ่งราบอันกว้ างใหญ่สเู่ ขตแคว้ นเบอร์ กนั
ดี แหล่งปลูกต้ นมาสต้ าในฤดูใบไม้ ผลิ เพื่อนามาผลิตมาเป็ นมัสตาร์ ด อีกทังยั
้ งเป็ น
แหล่งผลิตไวน์ชนดี
ั้
และยังเป็ นเมืองที่มีความสาคัญในด้ านการคมนาคมขนส่ง
จนถึงเมืองกอลมาร์ เมืองท่องเที่ยวในยุคกลาง และเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโอแร็ ง
(Haut Rhin) ในแคว้ นอัลซัส (Alsace) อีกด้ วย ตัวเมืองตังอยู
้ ่ทางตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น เมืองหลวงแห่ง
ไวน์แห่งอาลซัส นอกจากนี ้ยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์ เมืองให้ ยงั คงเป็ น
เมืองที่มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัว
เมืองเก่าที่เรี ยงรายไปด้ วยเรื อนไม้ โบราณ ร้ านค้ าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริ สต์
ศาสนสถาน และร้ านค้ าและที่อยู่อาศัย ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง และใน
ปั จจุบนั สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือนได้ เป็ นจานวนมากอีกด้ วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่เมืองสตราสบูรก์ ประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป อีก
ทังยั
้ งเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภาแห่งยุโรปอีกด้ วย จากนัน้ นาท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า
ในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์ อิล ” จตุรัสคาธี ดราลที่ ตงั ้ ของโบสถ์ นอร์ ธเตรอดาม
คู่บ้านคู่เมืองที่ครั ง้ หนึ่งเคยเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลกและปั จจุบันสูงเป็ นอันดับ 4
ของโลก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค แล้ วไปชมย่านที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองคือ
La Petite France ได้ รับ การยกย่ องจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988
บ้ านเรื อนในยุคกลางนี ไ้ ด้ รับการบูรณะให้ อยู่ในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสนั
สลับสับ เปลี่ยนกันไปเรี ยงรายอยู่ริมสองฝั่ งแม่น ้าอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สดุ
ของการเดินเที่ยวชมเมือง
ออกเดิน ทางสู่เมืองรู เดสไฮม์ เมืองโรแมนติกแห่งแม่นา้ ไรน์ รู เดสไฮม์ เต็มไปด้ วย
เสน่ ห์ ข องความเป็ นเมื อ งเก่ า เรี ย งรายด้ ว ยร้ านขายของที่ ร ะลึ ก ร้ านไวน์ และ
ภัตตาคารที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือนไม่
ขาดสาย มีอาคารกึ่งไม้ ซุงไม้ ที่เก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้ างมาตังแต่
้ ศตวรรษที่
16 ที่เรี ยกว่า “Klunkhardshof”

Buffet
(213 ก.ม.)

19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL TRAUBE RUDESHEIM หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local

วันที่ 5

เมืองรูเดสไฮม์ - ล่องเรื อแม่น ้าไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - กรุงอัมสเตอดัม
(เนเธอร์ แลนด์)

12.00 น.
13.00 น.

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาท่านล่องแม่น ้าไรน์ ณ จุดที่ได้ ชื่อว่า “ประตูสกู่ ารท่องเที่ยวภูมิภาค
ไรน์” (World Heritage Site) สองฝั่ งแม่น ้ามีปราสาท, หอคอย, หมูบ่ ้ านริ มแม่น ้า
และไหล่เขาที่ปลูกไร่ องุ่นเขียวขจีตลอดลาน ้า เส้ นทางนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ น Castle
Rhine จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย
วิถีของชาวเมืองยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ทงทางด้
ั้
านประวัติศาสตร์
และ
ทางด้ านจิตใจของชาวเยอรมัน จนเรื อเทียบท่าที่เมืองเซนต์กอร์ (St.Goar) จากนัน้
เดินทางต่อโดยรถโค้ ชสูโ่ คโลญจ์ ชาวเยอรมันเรี ยกโคโลญจน์วา่ เคิล์น เป็ นเมืองใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีชื่อเสียงในเรื่ องการอุตสาหกรรมริ มฝั่ งแม่น ้าไรน์ เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้ า อุตสาหกรรมและศิลปะ เมืองโคโลญจ์เป็ นที่มาของน ้าหอม
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Chinese
(73 ก.ม.)

(201 ก.ม.)

www.hotel-trauberuedesheim.de

อังคาร
Buffet
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ชนิดหนึง่ ที่เรี ยกว่า ออดิโคโลญจน์ ทังนี
้ ้เพราะผู้ผลิตน ้าหอมชนิดนี ้ตังอยู
้ ่ในเมืองนี ้ซึง่
ใช้ ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ยี่ห้อนี ้มีที่มาจากบ้ านเลขที่ 4711 ซึง่ เป็ นที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ตใน
ขณะนัน้ ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็ นของฝากขึ ้นชื่อของโคโลญจน์จนถึง
ปั จจุบนั

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 7

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรี ยกว่า DOM เป็ นศาสนสถานของ
คริ สต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี ้ใหญ่และสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปั จจุบนั มหาวิหารโคโลญจน์นบั เป็ นจุดหมาย
สาคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้ างของ
ถนนเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ าคราคร่ าไปด้ วยผู้คน ได้ เวลาออกเดินทางสูก่ รุ งอัมสเตอ
ดัม อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์ แลนด์
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรื อหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรด
ไลท์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง LISSE เพื่อเข้ าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิว
ลิปที่ชดู อกอวดสีสนั หลากหลายสวยงาม นอกจากนี ้ภายในสวนที่กว้ างใหญ่แห่งนี ้
ยังร่ มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ ใหญ่แผ่กิ่งก้ านเป็ นแถวเรี ยงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ ความ
ชุ่มชื ้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี ้ให้ กลายเป็ น
สวรรค์ของคนรักดอกไม้ จริ ง ๆ อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึก ภาพสวย ๆ ไว้ เป็ นที่ระลึก
(เทศกาลดอกทิวลิป 24 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2016)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมบรรยากาศการล่องเรื อหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมือง
ที่ จ ะให้ ท่ า นได้ เห็ น บ้ านเรื อ นแบบชาวดั ช ต์ ถู ก สร้ างมาตั ง้ แต่ ศ ตวรรษที่ 17 มี
เอกลักษณ์ พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชนั ้ บนสุดของอาคารเอาไว้ ขน
เฟอร์ นิเจอร์ เข้ าบ้ าน ระหว่างล่องเรื อผ่านบ้ าน เรื อนแพที่ อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง
2,500 หลัง แล้ วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สดุ ของกรุ งอัมสเตอดัม เรื อจอดส่งท่านที่สถาบัน
เจี ย ระไน เพ ชร (Diamond Factory) อุ ต ส าห ก รรม การเจี ยระไน เพ ช รขอ ง
เนเธอร์ แลนด์ ได้ รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ ตอนการคัดเลือก
เพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญ ตลอดจนขัน้ ตอนการเจียระไนให้ เป็ นอัญ
มณี ที่มีค่าที่สุด สาหรับท่านที่ต้องการเป็ นเจ้ าของอัญมณี ล ้าค่า เชิญท่านเลือกซือ้
เพชรชันดี
้ พร้ อมรับรองด้ วย Certificate แล้ วเดินเที่ยวชมย่านเรดไลท์ที่มีชื่อเสียงของ
เมือง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Floating restaurant SEA PALACE
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

หมูบ่ ้ านกังหันลมซานสคันส์ - หมูบ่ ้ านประมงโวเลนดัม - บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)
จัตรุ ัสกรองปลาซ (Grand Place)
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Local
(279 ก.ม.)

Local

www.novotel.com

พุธ
Buffet

Chinese

Chinese
www.novotel.com

พฤหัสบดี
4/11

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหารนาคณะออกเดินทางสู่ “ภูมิภาคซาน” ที่เมืองซานสคันส์ ทางตอนเหนือ
ของกรุ งอัมสเตอร์ ดมั ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่านสามารถเข้ าชมวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้ กงั หันลมกว่าร้ อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตังแต่
้ ศตวรรษ
ที่ 17-18 โดยทาหน้ าที่ผลิตน ้ามันจากดอกมัสตาร์ ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี ้
ภายในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ ม
นาฬิกา ร้ านขายเครื่ องกาแฟและชา โรงหีบน ้ามัน (Oil Mill) และโรงงานทารองเท้ า
ไม้ ที่อยู่คกู่ บั ชาวดัชต์มาแต่โบราณกาล จากนันไปชม
้
“หมูบ่ ้ านประมงมาร์ เคน” ที่
ยังคงอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมและประเพณีการแต่งกายแบบดังเดิ
้ มของชาวดัชต์
เอาไว้ และจุดสุดท้ ายที่เราจะไปเยือนคือ “หมูบ่ ้ านประมงโวเลนดัม” ที่ท่านจะได้ เห็น
ถึงชีวิตความเป็ นอยู่แบบดังเดิ
้ มและอุตสาหกรรมประมงพื ้นบ้ าน

12.00 น.
13.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูเ่ มืองบรัสเซลส์ แวะถ่ายรู ปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิด
ซ่อม แซมด้ วยงบประมาณถึง 27.5 ล้ านยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุก
หนแห่ง
ที่นี่ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญแห่งหนึง่ ที่นกั ท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ ง
บรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาด
ยักษ์ ซึง่ เปรี ยบ เสมือนอะตอม จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม แล้ วเข้ าสู่
กรุ งบรัสเซลส์ เมืองนี ้เปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง อาคารบ้ านเรื อนได้ รับการ
อนุรักษ์ ไว้ จากรัฐบาล นาท่านชมจตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตรุ ัสอันงดงาม
ที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ที่ได้ รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้ แต่อาร์ ค
ดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริ ย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ ลส
โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื ้อ
สินค้ าของเมือง อาทิ ช็อก โกแลต เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี
และมีร้านขายช็อกโกแลตกว่า 2,000 ร้ าน, ผ้ าปั กลูกไม้ หรื อลิ ้มลองวาฟเฟิ ล ของ
อร่ อยที่หาชิมได้ ไม่ยาก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THON HOTEL BRUSSELS CITY CENTRE หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

19.00 น.

วันที่ 8
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

บรัสเซลล์ - นครปารี ส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมมหานครปารี ส - หอไอเฟิ ล ล่องแม่น ้าแซนด์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองปารี ส โดยรถโค้ ชปรับอากาศ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะเที่ยวชมมหานครปารี ส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค
ตังอยู
้ ่ทางฝั่ งตะวันออกของกรุ งปารี สบนเกาะกลางแม่น ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รับการ
บูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสาคัญที่สดุ คนหนึง่ ของฝรั่งเศส
ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี ้ได้ รับความเสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและศิลปะ
ทางศาสนาถูกทาลายไปมาก และได้ มกี ารบูรณะครัง้ ใหญ่ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่
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Buffet
(38 ก.ม.)

Local
(205 ก.ม.)

Chinese
www.thonhotels.com

ศุกร์
Buffet
(318 ก.ม.)
Chinese
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18.30 น.
20.00 น.

วันที่ 9

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 10

08.00 น.
09.30 น.

19 ให้ เหมือนเดิมทุกประการ นาท่านไปถ่ายรู ปกับโบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วย
ยอดโดมสีทอง, โรงเรี ยนนายร้ อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล
มุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวยที่สดุ แล้ วนาคณะขึ ้นชมวิวบนชัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิว
ทิวทัศน์ของกรุ งปารี ส กล่าวกันว่าเปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (ระหว่างเดือน
ส.ค.-ต.ค. การซื ้อตัว๋ ด้ วยระบบออนไลน์ไม่เปิ ดรับจองสาหรับกรุ๊ ป นักท่องเที่ยวต้ อง
เข้ าคิวซื ้อตัว๋ ซึง่ ใช้ เวลาในการขึ ้นหอไอเฟล 1-2 ช.ม.) รถโค้ ชนาท่านผ่านชมลาน
จตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิ
ใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม, ประตูชยั
(Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน,
ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ น
ไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้
ั ้ านค้ าชัน้ นา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ
ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่า
เป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ง้ ในร้ านค้ าชื่อดังอาทิ Louise
Vuitton, Chanel เป็ นต้ น
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรื อแม่น ้าแซนน์ ชมสถานที่สาคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่น ้าแซนน์
โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ และทาให้ ให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่ ของโลก

Local

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

www.marriott.com

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. บางส่วน
ของพระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เข้ าชมความงามของพระราชวังภายใน
ห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และห้ อง
เดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ อลังการและหรูหราที่สดุ แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
ราชวงศ์บรู ก์บองแห่งฝรั่งเศส แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพเขียนสี
แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่
งดงามล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึง่ เป็ นถนน
สายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้
ั ้ านค้ าชันน
้ า
หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มี
สีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ง้
ในร้ านค้ าชื่อดังอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็ นต้ น แล้ วอิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้
สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ในแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโล
วาร์ ด และสินค้ าประเภท น ้าหอม, เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายใน
ร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

Buffet
(20 ก.ม.)

พระราชวังแวร์ ซายส์ - อิสระช้ อปปิ ง้

สนามบินชาร์ ลเดอโกล - เดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้
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13.40 น.

ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

05.55 น.

การบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 11

เดินทางถึงประเทศไทย

จันทร์

(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
กาหนดวันเดินทาง
Period

Tour Fare
Adults
119,000
124,000
119,000
119,000

Child 4-11
With Bed
108,000
112,000
108,000
108,000

Child 4-6
No Bed
96,000
100,000
96,000
96,000

Double
SGL Supp SGL
USE
14,000
17,000
14,000
17,000
14,000
17,000
14,000
17,000

No TKT
ADL / CHD
-38,000 / -32,000
-43,000 / -35,500
-38,000 / -32,000
-38,000 / -32,000

7-17 เมษายน 2559
12-22 เมษายน 2559
29 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559
6-16 พฤษภาคม 2559
ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 ค่ารถไฟสายภูเขายูงเฟรายอค / ค่าล่องแม่น ้าไรน์ / ค่าเข้ าชมสวนเคอเคนฮอฟ / ค่าล่องเรื อหลังคากระจก / ค่า
ล่องเรื อบาโตมูส / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าตัว๋ ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมที่พกั หากช่วงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทา
ให้ โรงแรมไม่มีห้องพักว่าง หรื อ การปรับราคาสูงขึ ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน แต่เป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณี ทีท่าน
มี ขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์ แลนด์ (เชงเก้ น) **เป็ นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุม่ เชงเก้ น**
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST
LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16
ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้
ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน
รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ
ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
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จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ อง
ไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ี
ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม
กันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แ น่ใจว่าจะ
ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ว
กว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์
เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่าน
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จะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการ
บินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ ในทุกกรณี
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้
ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้
ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน
เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยก
กระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
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การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ า
ทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ยกเว้ นผู้ที่เคยสแกนลายนิ ้วมือที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์แล้ ว กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อน)
TLS Contact : 12/1 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รู ปถ่ายเน้ นช่วงใบหน้ ามาถึงหัวไหล่) จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและ
ห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือกเล่มที่มีการ
เข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน้ นดูเรื่ องการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ ามีบญ
ั ชีฝากประจา/ใบหุ้น/
สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่ ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการ
ยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลในครอบครัว (เป็ นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับพิจารณา***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดย
มีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัท ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใด
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ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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