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  1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

  2 ซูริค-ลูเซิรน์-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-เขาริก-ิอนุสาวรียส์งิโต-สะพานไม้ชาเปล 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์
(TG) เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง 
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

07.50 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศ(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดอืน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ (Cruise lucerne lake) เป็น
การล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติ
และอาคารบา้นเรือนรูปทรงน่ารกัสะดดุตา แตง่แตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอาย
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แหง่ความเป็นเมืองแหง่ขนุเขาไดเ้ป็นอยา่งดี จนเรือเทียบทา่ท่ี หมู่บ้านวิทซน์าว (Vitznau) 

จากนัน้ น่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้่าเป็นรถไฟไตเ่ขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป ยอดเขาริกิ (Rigi 
Kulm) ราชินิแหง่ภเูขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขาอ่ืนๆ 
ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug คน
ไทยไดรู้จ้กัยอดเขาแหง่นีจ้ากละครเรื่อง “อยา่ลืมฉนั” ท่ีไดมี้การถ่ายท าฉากตอนจบบนยอดเขาริกิ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาริกิพร้อมวิวเขาแสนสวย 
 หลงัจากนัน้น าทา่น ลงจากเขาโดยการนั่งกระเชา้ สมัผสับรรยากาศของทิวทศันท่ี์สวยอีกเสน้ทาง 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) อตีตเคยเป็นหวัเมืองของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่
บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตวัเมืองตัง้อยู่ริมทะเลสาบลูเซิรน์และแม่น า้รอยส์ (Reuss) 
สามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตสุซึ่งอยู่ไกลออกไปไดช้ดัเจน เมืองลูเซิรน์มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมาย ทัง้แบบธรรมชาติและวัฒนธรรมใหคุ้ณไดส้ัมผสั เหมาะแก่การท่องเท่ียวและ
พกัผอ่นจรงิ ๆ 
น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรียส์ิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 
16 แหง่ฝรั่งเศส 
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จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์(Reuss River) เป็นสะพานไมท่ี้
เก่าท่ีสุดในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจั่วแตล่ะช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแลต
และชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Luzern หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางเมืองตดิย่านชอ้ปป้ิง และสามารถเดนิชมเมืองไดส้ะดวก) 
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  3 สะพานอเิซลท์วาลด-์กรินเดลวาลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-อนิเทอรล์าเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อิเซลท์วาลด ์ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ท่ี สะพานอิเซลท์วาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบ

สดุ เรียกวา่หนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้า่นเก็บภาพอยา่งจใุจ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนติก น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพ่ือ
น่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา  เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์สู่ และ
เปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที 
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ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่
ไคลเน ่ไชเดกก ์เพ่ือตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

แลว้น าทา่นชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสั
กบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชมถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระใหท้่านไดส้มัผสั
และเลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกวา้งท่ีเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนให้
ท่านไดส้นุกสนานอย่างเต็มอ่ิม น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตาก
อากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  ระหว่างทาง
น าท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ชมความสวยงามระหวา่งทางกนับา้ง หมูบ่า้น และ เมืองนา่รกั หลายท่ีตัง้อยูต่ดิกบัรมิทะเลสาบ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 



KEU041012-TG Picturesque Route สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส 10วนั7คนื 

พักที ่Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่า 

 

      4 เบริน์-บ่อหมีสีน า้ตาล-เมืองเวเว่ย-์มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู่เมืองเบิรน์(Bern)  เบริน์เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึ่ง Bern แปลวา่  Bear 
หรือ หมี นั่นเอง น าทา่นเย่ียมชมเมืองเบริน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย



KEU041012-TG Picturesque Route สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส 10วนั7คนื 

องคก์ารยเูนสโก น าทา่นเดนิทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมือง น า 
น าทา่นผา่นชม  หอนาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าทา่นสูเ่มืองเวเว่ย(์Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารกัตัง้อยูใ่นรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเวย่มี์
มาก ตา่งก็ขนานนามเวเวย่ ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA 
เพราะมีอากาศดี อบอุน่เกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้า
ชาวองักฤษมีผลงานสรา้งช่ือเสียงในอเมรกิาท่ีมีความหลงใหล และทา่นเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานท่ีพกั
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กายใจในบัน้ปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ ์The Fork ท่ีอยูก่ลางทะเลสาบหนา้พิพิธภณัฑเ์นสท์
เล ่น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
น าท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูก
ครอบครองโดยบา้นของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอรนี์ส ปัจจบุนัเป็นของรฐัโวด์ และถกู
จดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ทีพ่กัตดิริม

ทะเลสาบ) 
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  5 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเขา้สู่ เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมูบ่า้นในสกีรี
สอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีตอ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่
รถยนตท่ี์ใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จกัรยาน และเดนิเท่านัน้ น าทา่นเดนิสูจ่ดุ
ชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ท่ีเห็นทัง้ตวัเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์
(Matterhorn) อิสระทกุท่านเดนิเลน่ชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบขา้ง
และบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารน าทา่นสูส่ถานีรถไฟกอรน์าแกรท
(Gornergrat Bahn)  ใหท้า่นไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากอรน์าแกรท
(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งทา่นสามารถเห็นอยูแ่คเ่อือ้มช่ืนชมกบั
ทิวทศันเ์หนือมา่นเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้
ของทอ้งฟ้า น าทา่นสูล่านหิมะอนักวา้งใหญ่ สนกุสนานกบัการเลน่หิมะชมบรรยากาศของยอดแมท
เทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นู
วอลท์ดสินียน์  าไปเป็นแบบเครื่องเลน่บิก๊ธนัเดอร ์Big Thunder ในสวนสนกุดสินียแ์ลนด ์ตลอดจน
ทิวทศันโ์ดยรอบท่ีสวยงาม 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) ***หมายเหตทุีพ่กัเมืองเซอร์แมทเป็นหมู่บา้นเล็กๆ หากติด
งานแฟร์ หรือ บงัคบันอน2คนืขึน้ไป ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นทีพ่กัเป็นเมืองใกลแ้ทน) 
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  6 ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลังค ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) มีช่ือยอ่ท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช่ือเลน่วา่ 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภเูขาสีขาว เหตมุาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลมุอยู่
ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกบัชายแดนประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตาลี พาทา่นชมหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีนา่อยูแ่ละมีความน่ารกัในตวัเอง มี
ทศันียภาพท่ีงดงามตอ่การถ่ายภาพ เห็นภเูขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการ
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ผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผูค้นในพืน้ท่ีเขา้กบัรา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพกัส าหรบันกัท่องเท่ียวได้
อยา่งลงตวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ใหท้่านไดต่ื้นเตน้
หวาดเสียวกบัการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหนา้ผาท่ีสงูกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
Void) ขึน้ลิฟตไ์ปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดน
ระหวา่งประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 
เมตร ทัง้ "มองบลงัค"์ และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว"  
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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  7 เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เจนีวา เพือ่น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองท่ีมีมนต์
เสนห่อ์นัเหลือลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
ร้านอาหาร Paris ถา้ใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันั่งกินอาหารในพระราชวงั รบัรองจะปลืม้
กบัทีน่ีแ่น่ๆ  เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ไดเ้รียบหรู โดดเด่นไปดว้ยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์
และของประดบัตกแต่งทีดู่แพงสดุๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูใหเ้ลือก
หลากหลาย  
หรือ ภัตตาคาร Le Procope รา้นอาหาร ปารีส ทีเ่ก่าแก่ เปิดมาตัง้แต่ปี 1686 จะเสริฟ์เมนูอาหาร
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ฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ ซ่ึงการน าเสนอแตล่ะเมนูจะใส่กลิ่นอายความเป็นฝรั่งเศสลงไป ท าใหแ้ต่ละเมนู
ดูมีเรือ่งราว เพิ่มความนา่กินเขา้ไปอกี รา้นก็สวยดว้ย ไปกินของอร่อย แลว้ยงัไดรู้ป คุม้สดุๆ  
 

  น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ
แหง่หนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งช่ือกอ้งโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุรา

หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
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  8 ปารีส-ห้างสรรพสนิค้า (La Samaritaine)–แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งช่ือดงัใจกลางกรุงปารีสซึ่งคณุจะไดพ้บกบั
สินคา้แบรนดช์ัน้น าตา่งๆ จากทั่วโลก ในราคาท่ีไมแ่พง 
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น าท่านชอ้ปป้ิงห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเดน่ของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถ้กูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณส์ถานทาง
ประวตัิศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ท่ีเนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้า่นไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ด ้

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้เอกลกัษณท่ี์มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว  (ผูอ้อกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของ
อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่เมืองท่องเท่ียว
อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลกูคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี
สินคา้ต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบ
ทกุย่ีหอ้ ท่านชอ้ปป้ิง น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลาย
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สถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล พพิธิภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่

3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ
ลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
 

      9 ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย(ARC De Triumph)-ชองป์เอลิเซ่-
สนามบนิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตท่ีมี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร ์เป็นหนึ่งใน
สิ่งก่อสรา้งท่ีโดง่ดงัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ช่ือตาม กสุตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้น าของ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนี้สรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องงานแสดงสินคา้
โลก เ พ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่ ง เศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร ์และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส 
ผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีส
และเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนสุรณส์ถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถ้กู
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สรา้งขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุถึงวีรชนทหารกลา้ท่ีไดร้ว่มรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
สงคราม นโปเลียน และในปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกดว้ย 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินกรุงปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เท่ียวบินท่ี TG931 

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

       10  สนามบนิสุวรรณภมู ิ
05.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
เสาร-์จันทร ์ 25 มีนาคม-03 เมษายน 66 159,999 159,999 35,000 

อาทติย-์จันทร ์
(สงกรานต)์ 

08-17 เมษายน 66 169,999 169,999 35,000 

เสาร-์จันทร ์ 20-29 พฤษภาคม 66 159,999 159,999 35,000 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากทา่น

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง
โรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกวา่ ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดนิทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรดี, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบรษิัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซา่ยงัไมท่ราบผลก่อนเดนิทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยท่ี
เกิดขึน้จรงิ 
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8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศล่าชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการ
บนิและผลของวีซ่าของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต  ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผู้
เดนิทาง  
ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ เล่ือนการ
เดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ลว่งหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากทา่นถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดคา่ใชจ้า่ยท่ีทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เชน่ 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
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5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ
คืนคา่ทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรท์ัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บรกิาร คา่ย่ืนวีซา่ และคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เชน่ กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้า่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิ
แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดมี้การช าระคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 
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8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยทกุ
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดนิทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
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10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้ง
เดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบน า้ ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซา่ ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไมว่า่ใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 
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2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซ่าและคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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