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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-มิลาน(อิตาลี) 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ (WY) พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินโอมาน แอร ์(WY) เที่ยวบิน
ที่ WY818 (09.15–12.35) / WY143 (14.10–18.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบินมสักตั ประเทศโอมาน) บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ง 

18.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็น
อันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่ง
แฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจ
ของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Double Tree by Hilton Milan, Milan หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
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 2 โคโม-ล่องเรือทะเลสาบโคโม-มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลเลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโม (Como) เมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง 
และมีทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลี เดินทางถึง 
เมืองโคโม น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบโคโม ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูที่ยงัมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลาย
จดุบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบ และหนา้ผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาว
เหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหก้ับดินแดนบริเวณนี ้
เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท าใหส้ามารถเล่นสกีหิมะไดต้ลอดเวลา นี่คือจุด
ดงึดดูใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านสู่เมืองมิลาน (Milan) แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ โรงละครโอเปร่าอัลลาสกาล่า (Teatro alla 

Scala) เป็นโรงละครที่มีพิพิธภณัฑ์เก่ียวกับโอเปร่าที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของโลก และถ่ายรูปคู่กับ

รูปป้ันของลีโอนาโดดาวินชี (Leonardo da Vinci) อนุสาวรียแ์ห่งนีต้ัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ลีโอ
นารโ์ดเดอะวินชีอจัฉรยิะของชาวอิตาลีในยุคฟ้ืนฟศิูลปวิทยาที่ส  าคญัในศตวรรษที่15และ16 น าท่าน
สู่จุดศนูยก์ลางอนัศกัดิ์สิทธิ์ของเมือง ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารดูโอโม (Duomo di Milano) แห่ง

เมืองมิลาน มหาวิหารนีส้รา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสาม
ของโลก เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอด
เรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ 
ยอดที่สงูที่สดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า  
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น าท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S 
เป็นตน้ ที่แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตัง้รา้น Prada รา้น
แรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Double Tree by Hilton Milan, Milan หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
 

 3 ทริาโน-น่ังรถไฟเบอรนิ์นาเอกซเ์พรส-เซนตม์อรร์ทิซ ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน (Tirano) ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสูพ่รมแดน
อิตาลี-สวิสเซอรแ์ลนด ์ผ่านชมวิวทิวทัศนท์ี่งดแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano 
เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมน
ติกเบอรนิ์น่าเอกซเ์พรส (Bernina Express) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของประเทศสวิสเซอรแ์ลนดเ์พลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศนท์ี่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ 
ทุ่งหญา้ หมู่บา้นที่สวยงามตัง้เรียงรายกระจดักระจาย เป็นภาพที่น่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่าน
เสน้ทางหลายจุดที่ถูกประกาศใหเ้ป็น “เสน้ทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทางรถไฟจะแล่น 
ผ่าน เกลเชอรข์า้มเทือกเขาแอลป์ ที่ระดบัความสงู 7,390 ฟิต ท่านจะไดส้มัผสั และพดูไดเ้ต็มปากว่า

ไดช้มทิวทศันท์ี่สวยที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนดม์าแลว้ ทิวทศันส์องขา้งทางจะเปลี่ยนไปทุกนาทีอโุมงค์
ลอดใตภู้เขาทัง้ลูก สะพานสูงขา้มเหวลึก และธารน า้แข็งที่อยู่ใกลแ้ค่เอือ้ม เพลิดเพลินตลอดการ
เดินทางจนกระทั่งเขา้สูเ่มืองเซนต ์มอรร์ิทซ ์(St.Moritz) เมืองตากอากาศและศนูยก์ลางกีฬาสกีที่
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มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบบรรยากาศ โดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อม
เทือกเขาและวิวทิวทศันข์องทะเลสาบอนัสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อริทซ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศ และศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มี

ชื่อเสียงระดบัโลก โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ในรฐัเกราบนึเดิน (Graubunden) เป็นรฐัที่ใหญ่ที่สดุ และอยู่
ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ น าท่านถ่ายรูปความ
งดงามของทะเลสาบเซนตม์อริทซ ์(Lake St.Moritz) ซึ่งถา้หนา้รอ้นน า้ในทะเลสาบจะเป็นสีเขียว
มรกต แต่ว่าถา้หนา้หนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็งทัง้หมด แลว้น าท่านเดินชม เมืองบริเวณ

ย่านเมืองเก่า หรือชอ้ปป้ิงบรเิวณจตัรุสัใจกลางเมือง (Plazza da scoula)   
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Europa St.Moritz หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 เซนตม์อรร์ทิซ-์ซรูิค-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์บาหน์ฮอฟสตราสเซอ-ลูเซิรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ศูนยก์ลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่ง
มอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของ  โบสถเ์ซนตปี์เตอร์ (St.Peter 

Church) โบสถแ์ห่งนีม้ีจดุเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยโุรป  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและ
หรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบัโลกดงัๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่นรา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีก
มากมาย ถนนเสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้

น าของโลก ที่สมกบัค าเลา่ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาที่สวิตเซอรแ์ลนด”์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสูเ่มืองลูเซิรน์ (Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่มีนกัท่องเที่ยวมากท่ีสดุในสวิส แต่ยงั
รักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ  ลอ้ม ทัศนียภาพ
บรเิวณรอบๆ ลเูซิรน์ เป็นอาคาร บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง
รมิทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกหุลาบและทิวลิป

อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกั
อยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหาร

รกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่ง
ขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์
และประวัติศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น  สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ 
เชื่อมต่อไปยงัปอ้มแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติั
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็ม
บาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Lucerne หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 กรนิเดลวัลด-์จุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์กรุนด ์(Grindelwald Grund 

Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการ
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เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์กรุนดส์ู่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอรเ์พียง 15 นาที และเปลี่ยนขึน้รถไฟ
สู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจาก
การเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่ไคลเน่ ไชเดกก ์เพื่อ
ต่อรถไฟจุงเฟราไปยงัสถานีจุงเฟรายอค) ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อ
ถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชม
ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 
30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 
จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและเลน่สนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกวา้งที่
เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์ อิสระใหท้่านเดินเล่นพักผ่อน หรือไดม้ีเวลาใน

การชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะ
เป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ฟองดู  
พักที ่Hotel Royal St.Georges Interlaken หรือเทยีบเท่า 
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(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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 6 อินเทอรล์าเคน-เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส-โบสถน์อธเทอดาม-พพิธิภัณฑลู์ฟว ์
               พพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-จัตุรัสคองคอรด์-สวนสาธารณะตุยเลอรี-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสูเ่จนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 
เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม 
(Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจ าอัครมุขมณฑลปารีส ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของ
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ความยิ่งใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนี ้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
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ฝรั่งเศสในยุคนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้ในเรื่องศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม ซึ่งที่ตัง้ของน็อทร-์
ดามในทกุวนันี ้เคยเป็นเมืองเก่าของอาณาจกัรโรมนัโบราณมาก่อน (ลเูทเชีย)  
ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง 
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัด
แสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น 
ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 
ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี  
ผ่านชมพิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของ
ประเทศ และ เป็นอนัดบัที่ 10 ของโลก ตัง้อยู่ริมแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี ้
กลายเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะ
หลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ี่นี่ มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆดว้ย 
จากนั้นน าท่านผ่านชมสถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตรก์ารนองเลือดครัง้ใหญ่ในกรุง
ปารีสที่ จัตุรัสคองคอรด์ หรือ ปลัส เดอ ลา กงกอรด์ (Place de la concorde) เป็นสญัลกัษณ์
ของสงครามกลางเมือง และปฎิวัติการปกครองของฝรั่งเศส อีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดในการแวะ
ถ่ายรูปคือ สวนสาธารณะตุยเลอรี  (Tuileries Garden หรือ  Jardin des Tuileries) เ ป็น
สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสตัง้อยู่กลางระหว่างจัตุรสัคองคอรด์ พรอ้มชมความยิ่งใหญ่
ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่ส  าคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็น

ประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจาก
ศิลปินชัน้เยี่ยม น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่
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สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือ
สองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ
ลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Pullman Paris tour eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร)  
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 7 พระราชวังแวรซ์าย-มงตม์าตร-์ซาเคร เกอร ์บาซิลิกา้-จัตุรัสทรอคาเดโร 
            แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

เช้า รับประทานอาหารเช้ า  ณ โรงแรม  น าท่านเข้าชมพระราชวั งแวร์ซาย(Palace of 

Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้ง
แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนีอ้าจนบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการ
ที่สดุในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อกอ้งโลก

อย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ย่านมงตม์าตร ์(Montmartre) ย่านส าคญัอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พ านกัของ
ชมุชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจดุก าเนิดผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของ
เมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบนันี ้เพราะถนนหลายสายไดถู้กเปลี่ยนเป็น
ย่านไนตค์ลบั, แหลง่จดัแสดงโชวก์ลางคืน, ระบ าแคนเตะขาสงู ซงึประดบัประดาดว้ยแสงสีที่ฉูดฉาด 
รวมถึงการคา้ประเวณีที่ยังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี ้ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบท
ประพนัธจ์นน าไปสรา้งเป็นภาพยนตร ์Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge)  
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น าท่านแวะถ่ายภาพที่ดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart 

of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิ์ของปารีส” 
น าท่านเดินทางสูจ่ัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น
ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่
ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟล

เป็นฉากหลงั 
น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียง 
มากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ี
เอกลกัษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่ง
ประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโ ว 
(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) มีสินคา้ต่างๆที่ทนัสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่า
อะไรใหม่ๆมา Galeries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า 
รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 
พักที ่Hotel Pullman Paris tour eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์คหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร)  
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 8 La Sa Maritaine-ห้างปลอดภาษี duty free-สนามบนิปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช้อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม

ตลอดปี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งชื่อดงัใจกลางกรุงปารีสซึ่งคณุจะไดพ้บกับ
สินคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆ จากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 

21.10 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ (WY) เที่ยวบินที่ WY132 

(21.10-07.10(+1) // WY815 (09.00-17.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.35 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 

 9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
(วันหยุดปีใหม่) 

ราคา 
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

30 ธันวาคม 65 - 07 มกราคม 66 139,999.- 139,999.- 39,900.- 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
 

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Eco) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
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 30 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
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 ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

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

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

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

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

8. หา้ม! น าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั
ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ 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.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, 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  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

