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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 ซูริค-อนุสาวรยีส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน 

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพือ่พกับนโรงแรมที่

เมอร์เรน หมู่บา้นบนเทอืกเขาแอลป์ เพือ่ความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์*** 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในสวิส แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ  ลอ้ม ทัศนียภาพ
บรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง
ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิว
ลิปอากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย  น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่ง
แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างาน
เป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel 

bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็น
สญัลกัษณแ์ละประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบ
โบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็น
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ 

ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กื
อเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลึก รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัเมืองเมอรเ์รน(Murren) ใน
ต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลกว่า 1,650 
เมตร เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วย
ทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ ์(Monch) และ ไอเก 
(Eiger) ใหไ้ดช้ื่นชม ที่ดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 

(โรงแรมบนภูเขา ววิแสนลา้นท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์) 
หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3ท่าน (เพิ่มพกัเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คนื 1,500 บาท) 
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 3 เมอรเ์รน-ยอดเขาชิลธอรน์-Skyline View Platform-อาเดลโบเดน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้จงุ
เฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงั
อย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จดัแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาท
บอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
ยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน
นั่งเคเบิล้คารก์ลบั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอรน์ 
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จากนั้นตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลทว์าลด(์Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา 

ท่านเดินทางสูเ่มืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหบุเขาแอลป์ วิวภมูิทศันอ์ลัไพนข์อง
สวิตเซอรแ์ลนด ์อาเดลโบเดนสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,940 เมตร 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 
พักที ่Hotel The Cambrian Adelboden หรือเทยีบเท่า 
(เมืองสวยกลางหบุเขาแอลป์ นอ้ยทวัร์นกัทีจ่ะไดม้าพกัทีน่ี ่อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเทอืกเขาแอลป์) 
หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัมีสระน ้าอุ่นพรอ้มชมวิวเทือกเขาแอลป์ หากท่านสนใจลงเล่นน ้าในสระน ้า 
โปรดเตรียมน าชดุว่ายน า้มาดว้ย) 
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 4 เฟียช-์อเล็ตช ์อารีนา-แทสซ-์เซอรแ์มท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพื่อต่อเคเบิล้คารไ์ปชมธารน า้แข็ง เอ็กกิสฮอรน์ (Eggishorn) 
อเล็ตชอ์ารีนา(Aletsch Arena) ธารน า้แข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาเอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 2001 โดยธารน า้แข็งแห่งนี ้สามารถขึน้ได ้3 จุด คือ มูสฟลูห ์(Moosfluh) เบตต์

เมอรฮ์อรน์ (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอรน์ (Eggishorn)  อิสระใหท้่านท่านชมความงดงาม
ของกลาเซียตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรี
สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดินเท่านัน้  
น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์  สัมผัส
บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า  
(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
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 5 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-กอรน์าแกรท-ชมยอดแมทเทอรฮ์อรน์-ชาโมนิกซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ใหท้่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่กอรน์าแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสงูกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืน
ใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอ์ันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า น าท่านสู่
ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดีสนีย์

น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบที่สวยงาม จากนัน้พาท่านนั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden ท่านเดินเทา้สู ่ทะเลสาบริฟ
เฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายที่ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ไดส้วย
ที่สุด ดา้นหนา้เป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม ้ดา้นล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ดา้นหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ชดัๆ สวยสดุจะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีชื่อเล่นว่า 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารกัในตัวเอง มี
ทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการ
ผสมผสานที่อยู่อาศัยของผูค้นในพืน้ที่เขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และที่พักส าหรบันักท่องเที่ยวได้
อย่างลงตวัค 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมในหมู่บา้นแห่งเทพนิยายโอบลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะ)  



KEU040912-TG สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส 9วัน6คนื 

 

 6 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค-์เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสงู 3,777 เมตร ใหท้่านไดต่ื้นเตน้
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 
เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอด
เขามี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูเ่จนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 
เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกั 2 คืน) 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
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 7 ปารีส-พระราชวังแวรช์าย-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์พพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
 ชองป์เอลิเซ ่ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)-ล่องเรือบาโตมซู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
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จากนั้นน าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับ
โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวินชี  น าท่านชมดา้น
นอกพิพิธภัณฑอ์อร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ
ประเทศ และ เป็นอนัดบัที่ 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี ้
กลายเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะ
หลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ี่นี่ มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆดว้ย น าท่านสูจ่ัตุรัสทรอ
คาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงัสามารถมองเห็นหอ

ไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ  หรือ
จะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางผ่านชม
ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและ
เป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์
สถานที่ส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงั
มีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกั
ลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม  น าท่านช้อปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
(Galleries Lafayette) ห้างหรูที่ มี ชื่ อ เสียงมากที่ สุดแห่งหนึ่ งของปารีส  ภายในอาคารที่ มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปป้ิงแบรนด์เนม ห้างนี ้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก 
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โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็น
โครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่
นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปูน
ป้ันและราวระเบี  ยงโค้ง  อันเป็นทัศยนีภาพที่ งดงามต่อเมืองท่องเที่ ยวอย่างปารีส เ ป็น
หา้งสรรพสินคา้นี ้มีลูกคา้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่
ทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมี
ขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทุกยี่หอ้  ท่านชอ้ปป้ิง 
ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์
ของอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณ์
อนัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณส์ถานทางประวติัศาสตรใ์นปี 
1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่ห์
ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านได้
เลือกช็อปป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชั่วโมง  
พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกั 2 คืน) 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 

 8 สนามบนิกรุงปารีส-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที่ TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง 

 9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

09-17 ตุลาคม 65 145,999.- 145,999.- 26,900.- 

28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 65 139,999.- 139,999.- 26,900.- 

28 ธันวาคม 65-05 มกราคม 66 149,999.- 149,999.- 26,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตทุั้งหมดอยา่งละเอียด
ทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพื่อความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษิัทฯ เมื่อท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ า
เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมายเหตทุี่บรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มคี่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิ หรือทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการเขา้พกัของ
โรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ที่มหีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน
เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่าน
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุวิสยั อาทิการล่าชา้ของสายการบิน,

การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรค
ระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของสายการบิน , การนดั
หยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและ
เหตุสดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัย ของ
ทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพยสิ์นส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจาก

เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ี่นั่งวิลแชรห์รือ บุคคลที่

ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  
6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิารบาง รายการหรือ

ยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของส่วนรวมเป็นส าคญั 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั

ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  
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6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และ คอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้  เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถาน ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ  

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่  
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

