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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค-ลูเซิรน์-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-อนุสาวรียส์งิโต-สะพานไม้ชาเปล 
00.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย์

(TG) เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง 
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลาง
 การเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาใหแ้ก่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ น า
ท่านเดินสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรสัที่เป็นหนึ่งในสถานที่แพงที่สุดใน

เมืองซูริก โดยจัตุรสัปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษ 17 ในอดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัว ์ที่ส  าคัญของเมืองซูริค ปัจจุบนัจัตุรสัแห่งนีไ้ดก้ลายเป็นชุมทาง
รถรางที่ส  าคัญของเมืองซูริก และยังเป็นศูนยก์ลาง ของย่าน ธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์จากนั้นน าท่านสู่เดนฮอฟ (Lindenhof) เป็นจุดชมวิวที่
สามารถชมวิวเมืองซูริค ในมมุสงูไดอ้ย่างสวยงาม ชื่นชมสถาปัตยกรรมอนัน่าหลงไหล ซึ่งบรเิวณ
นีจ้ะเป็นสวนสาธารณะที่ตัง้อยู่บนเนินเขา จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์
(Fraumünster Church) เป็นโบสถท์ี่ส  าคญัแห่งหนึ่งขอสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตัง้อยู่รมิแม่น า้ลิมมัต 
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ถือเป็นโบสถท์ี่เก่าแก่และก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 853 ขึน้ชื่อเรื่อง การประดับตกแต่งดว้ยกระจกสี
งดงามรอบโบสถ ์ท าใหเ้ป็นจุดเด่นโบสถฟ์รอมนุเตอร ์จากนัน้ชมความสวยงามของโบสถเ์ซ็นต์
ปีเตอร์(St.Peter Church) โบสถแ์ห่งนีม้ีจุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
กว่าโบสถอ่ื์นๆ ในยุโรป จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงบาหน์ฮอฟสตราสเซอ(Bahnhofstrasse) ถนน
การคา้ทีไดช้ื่อว่าแพงและหรูหราที่สดุในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดบั

โลกดังๆ ตั้งอยู่มากมาย อาทิเช่น ร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ กระเป๋า นาฬิกาย่ีห้อดังอย่าง 
Bucherer , Rolex และย่ีห้ออ่ืนๆอีกมากมาย ถนนเส้นนี้มีร ้านขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก 
ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ 
ตอ้งมาที่สวิตเซอรแ์ลนด”์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางสูเ่มืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพกัตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านกัท่องเที่ยวบนัทึกภาพไว้

มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม 
น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบ
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 ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบา้นเรือน
รูปทรงน่ารกัสะดดุตา แต่งแตม้ใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิ่นอายแห่งความเป็นเมือง
แห่งขนุเขาจากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้
ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษา
พระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้ม
แม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละ
ประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อม
ต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระ
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บคุเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็ม
บาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Astoria, Lucerne หรือเทยีบเท่า 
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 3 ลูเซิรน์-กรินเดลวาลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลดเ์ทอมินอล (Grindelwald Terminal) เพื่อน่ังกระเช้าลอย
ฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดินทางจากสถานีกรนิเดลวาลด์

กรุนด์ สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที และเปลี่ยนขึ ้นรถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค 
(Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดย
รถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟ
ราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 
ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมดว้ยหิมะ ชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ จากนัน้อิสระใหท้่าน
ไดส้มัผสัและเลน่สนุกกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะ
ขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 
2 แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์ อิสระใหท้่านเดินเล่นพกัผ่อน หรือไดม้ีเวลา
ในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่า
จะ เ ป็น  Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และ อ่ืนๆ  อีก
มากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
 พักที ่Hotel Krebs Interlaken หรือเทยีบเท่า 

 

 4 แทสซ-์สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-เซอรแ์มท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นใน
สกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง 
เพราะไม่มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่  จักรยาน และเดินเท่านัน้ 
 น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มทที่เห็นทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ์ สมัผสั
บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านนั่ งรถไฟฟันเฟืองสู่กอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกับ
 ทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศนอ์นังดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้า
 เขม้ของทอ้งฟ้าน าท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ชมบรรยากาศของ
ยอดแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตา
จนราชาการต์ูนวอลท์ดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุก
ดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทยีบเท่า (โรงแรมในหมู่บา้นเลก็ท่ามกลางภูเขา) 
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 5    เซอรแ์มท-กลาเซียร ์3000-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สถานนีกระเชา้เพื่อเตรีมตัวเดินทางขึน้สู่ยอดเขา กลาเซียร์ 3000 (Glacier 

3000) จากสถานี Col di Pillon ขึน้สู่ยอดเขากลาเซียรซ์ึ่งบนยอเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขา
ส าคญั ๆ ขอสวิสเซอรแ์ลนด ์ไดแ้ก่ จุงเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ และมองลองก ์จากนัน้ใหทุ้กท่านได้
สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของวกลาเซียร ์3000 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขากูดสตาร ์
(Gstaad Mountain) ที่มีเสน้ทางสกียาว 250 กิโลเมตร เดินเล่นชมบรรยากาศเพลิดเพลินกับ
ทิวทศันอ์นังดงามของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่ง Swiss Riviera เป็นเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ หรือ
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ทะเลสาบเจนีวาที่มีฉากหลังเป็นภูเขา  น าท่านถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) 

ปราสาทที่ตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถกูครอบครองโดยบา้นของซาวอยต่อมาถกูครอบครอง
โดยชาวเบอรน์ีสปัจจบุนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถกูจดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Movenpick Hotel And Casino Geneva หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

      6    เจนีวา-สวนอังกฤษ-น ้าพุเจท็โด-น่ังรถไฟ TGV-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจรมิทะเลสาบ
เจนีวาที่ชาวสวิตและนกัท่องเที่ยวนิยมเขา้มาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไมแ้ละวิวทะเลสาบ
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สีฟ้า ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ  (Monument 
National) , น ้าพุเจ็ทโด้  (The Jet d’ Eau)  
แลว้น าท่านเดินทางสู่เจนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส
(France) เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu ร้านอาหาร Paris ถา้ใครอยาก
สมัผสับรรยากาศราวกบันั่งกินอาหารในพระราชวงั รบัรองจะปลืม้กบัทีน่ีแ่น่ๆ เพราะ Le Train 
Bleu ดไีซนไ์ดเ้รียบหรู โดดเด่นไปดว้ยสทีองเหลอืงอร่าม มีเฟอร์นเิจอร์และของประดบัตกแต่งที่
ดูแพงสดุๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลยีร์ Le Train Bleu มีเมนูใหเ้ลอืกหลากหลาย แต่ทีห่า้ม
พลาดเลยคือ เมนู Foie gras (ฟัวกราส)์ ของขึน้ชือ่ทีฝ่รั่งเศส  
 จากนั้นน าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่
สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 
เรือสองชัน้ โดยชัน้ลา่งจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ
ลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 

 

     7      พระราชวังแวรซ์าย-หา้งดิวตีฟ้รี-La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม 
พระราชวงัแห่งนีอ้าจนับว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น
แหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of 
Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งชื่อดงัใจกลางกรุงปารีสซึ่งคณุจะไดพ้บ
กับสินคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆ จากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง  ชอ้ปป้ิงต่อที่ ห้างสรรพสินค้า (La 

Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบ
ดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่น
ของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 
โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่ห์
ของชมุชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่าน
ไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี สนุกสุด

มนัสก์บัการชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ี
เอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่ง
ประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นู
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โว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษ
ที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่
งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี ้มีลูกค้าที่ เ ป็นนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่ทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์
เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
 

 8     จัตุรัสทรอคาเดโด-ประตูชัย-สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปจัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็น
ฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่
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ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอ
เฟลเป็นฉากหลังพรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่
ส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทัง้ยังมี
ความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูป
แกะสลกัลอยที่นบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

12.30 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG931 

(12.30-06.00(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง 

     9  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 
อาทติย-์จันทร ์ 19–27 กุมภาพันธ ์66 149,999 149,999 35,000 
เสาร-์อาทติย ์ 11–19 มีนาคม 66 149,999 149,999 35,000 
อังคาร-พุธ 14–22 มีนาคม 66 149,999 149,999 35,000 
เสาร-์อาทติย ์ 18–26 มีนาคม 66 149,999 149,999 35,000 
จันทร-์อังคาร 10-18 เมษายน 66 (วันสงกรานต)์ 159,999 159,999 35,000 
จันทร-์อังคาร 01-09 พฤษภาคม 66 149,999 149,999 35,000 
เสาร-์อาทติย ์ 03-11 มิถุนายน 66 152,999 152,999 35,000 
เสาร-์อาทติย ์ 17-25 มิถุนายน 66 149,999 149,999 35,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หาก

ท่านไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทัวรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร 
สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 
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** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 
3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกันรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 

วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนา
หนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่ อ

เจา้หน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการ
จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสาย
การบินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร ์
มีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู ้

เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางให้
ทางเราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการ
ออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม 
อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หาก
ท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดท้ั้งสิน้ หากยกเลิกจะตอ้ง
เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน
ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน
การขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น สงกรานต ์/ 
ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น 
ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เชน่ 
ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและคืนค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่ามดัจ า
มาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, 
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง 
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรพัยสิ์น

ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ 
เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทั้งหมดไป
เรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจาก
การตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิัทฯ 
ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์
หรือบคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่
ว่าจะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย
แลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับ
แต่ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติม
โดยมีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกันไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการ
ได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยันว่า
ทวัรน์ัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

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

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง
นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พัก โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผู้
สบูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละ
ประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรม
เต็ม (บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็น
หอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรม
นัน้ๆ และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุ โรป จะไม่มี เครื่ อ งปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ ในแถบที่ มี อุณภูมิต ่ า  
เครื่องปรบัอากาศจะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้ง
น าสมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็น
ผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวี
ซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็น
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายังไม่
หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

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