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รหัสโปรแกรม : 26911 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เส้นทาง   : มิลาน - สวิตเซอรแ์ลนด ์- ฝรัง่เศส 11 วนั 8 คืน 
เดินทางโดย   : สายการบิน QATAR AIRWAYS / EMIRATES  
ก าหนดการเดินทาง  : 17 – 27 MAR 2023 
 
วนัท่ีหนึงของการเดินทาง   (1)   กรงุเทพฯ 
16.00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

20.25  ออกเดนิทางสู่อติาล ีโดยสายการบนิ QATAR  
เทีย่วบนิ QR833 ระยะเวลา 7.25 ชัว่โมง  

23.50   ถงึสนามบนิโดฮา (รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 2.35 ชัว่โมง) 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    (2)  กรงุเทพ - มิลาน (อิตาลี) 
02.25   บนิต่อสู่ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิกาตาร ์

เทีย่วบนิ QR123 ระยะเวลา 6.30 ชัว่โมง 
06.50   ถงึท่าอากาศยานนานาชาต ิมลิาน พาท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ 

จากนัน้พาท่านเขา้สู่ตวัเมอืง มลิาน MILAN เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก
ของ มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน Duomo di Milano ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่า
อศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ พาท่านขึน้สู่ดา้นบนหลงัคาของวหิาร จุดชมววิทีส่วย
ทีสุ่ดของเมอืง เกบ็ภาพบรรยากาศกนัจนจุใจ 

13.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั เชค็อนิเรยีบรอ้ย ทีพ่กัของเราตัง้อยู่บนแลนดม์ารก์ของเมอืงตดิกบัมหาวหิารดูโอโม่ และถนนช้
อปป้ิงแบรนดเ์นม พาท่านเดนิเกบ็ภาพบรรยากาศ ณ เมอืงมลิาน หรอืท่านใดอยากจะพกัผอ่นทีท่ีพ่กักส็ามารถท าได้
เช่นกนั 
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19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัค้างคืน ณ GALLERIA VIK MILANO  
ทีพ่กับนหา้งแกเลอเรยี มวีวิทุกหอ้ง สวยทีสุ่ดของเมอืงมลิาน 

 

 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       (3)  มิลาน – เซอรแ์มท (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
ช่วงสายๆ ใหท้่านไดใ้ชบ้รกิารของโรงแรม หอ้งพกักนัใหเ้ตม็อิม่ ไม่เร่งรบี หรอืท่านไหนอยากเกบ็บรรยากาศในชว่งเชา้รอบๆ บรเิวณ

ทีพ่กั กส็ามารถท าได ้
12.00 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 จากนัน้ พาท่านเดนิทางสู่เมอืง ZERMATT  

(ระยะทาง 210 กม ระยะเวลา 3 ชม.) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนิยมทีไ่ดร้บัความนิยมสงู 
เนื่องจากเป็นเมอืงที่ปลอดมลพษิทางอากาศ เพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ ท าให้
ท่านสามารถสดูอากาศบรสิุทธิไ์ดอ้ย่างเตม็ปอดไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล  และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ Matterhorn ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด์ สวยจนยากจะเชื่อว่าเกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิหาชมยากจรงิๆ ครบั  

16.00 ถงึเมอืงแทส Tasch เปลีย่นจากรถเป็นรถไฟเขาเมอืงเซอรแ์มท เนื่องจากตวัเมอืงเซอรแ์มท ไม่อนุญาตใหน้ ารถเขา้เมื่อถงึ
ตวัเมอืงดา้นในพาท่านขึน้รถไฟสู่ทีพ่กัทีส่วยทีสุ่ดของเซอรแ์มท โดยรถไฟขบวนนี้เป็นขบวนเดยีวกบัทีข่ ึน้ยอดเขากรอ
เนอรแ์กรท ทีพ่กัเราตัง้อยู่บนเขาจากตวัทีพ่กั มองเหน็ววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ไดเ้ตม็ๆ ตา เมื่อถงึโรงแรม เดนิเล่น
ถ่ายรปูบรรยากาศรอบๆ ทีพ่กักนัอย่างเตม็ที ่ 

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร หากทอ้งฟ้าเป็นใจ ท่านสามารถเหน็หมู่ดาวนับลา้นและทางชา้งเผอืกไดเ้ตม็ๆ ตาเคยีงขา้งยอดเขาแมท
เทอรฮ์รน์จากทีพ่กั 
พกัค้างคืน ณ HOTEL RIFFELHAUS 1853  
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ทีพ่กัสวยทีสุ่ดของเซอรแ์มท มอี่างน ้าวนววิยอดเขาแมทเทอรฮ์รน์ พกัสองคนืตดิ ไม่ตอ้งเหนื่อยจดักระเป๋ายา้ยโรงแรม  

 

 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง          (4) ยอดเขากรอเนอรแ์กรท  
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

พกัผ่อนกนัอย่างเตม็ที ่ไดเ้วลาพาท่านขึน้รถไฟสู่จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของยอดเขา ณ สถานี ROTENBIDEN เกบ็ภาพ
สวยๆ กนัอย่างเตม็ที ่จนไดเ้วลาขึน้รถไฟต่อไปยงัยอดเขากรอเนอรแ์กรท จุดสงูสุดของภูเขานี้ พาเดนิเล่นกนัใหท้ัว่ยอด
เขา 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
หลงัอาหารอสิระเดนิเล่นบนยอดเขากนัต่อ หรอืหากใครอยากกลบัทีพ่กัไวกส็ามารถกลบัมานัง่เล่น นอนเล่นกนัทีโ่รงแรม
ได ้มอี่างน ้าวนสวยๆ หรอืจะพกัผอ่นในซาวน่าของโรงแรม อสิระทุกท่านตามอธัยาศยั 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
พกัค้างคืน ณ HOTEL RIFFELHAUS 1853  
ทีพ่กัสวยทีสุ่ดของเซอรแ์มท มอี่างน ้าวนววิยอดเขาแมทเทอรฮ์รน์ พกัสองคนืตดิ ไม่ตอ้งเหนื่อยจดักระเป๋ายา้ยโรงแรม 
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วนัท่ีห้าของการเดินทาง          (5)    เซอรแ์มท - อเดลโบเด้ล 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชา้ดื่มด ่ากบับรรยากาศกนัต่อไมต่อ้งเร่งรบี มเีวลาจบิกาแฟหน้าทีพ่กัสบายๆ 
10:00  จนไดเ้วลานัง่รถไฟลงเขาจนถงึตวัเมอืง ZERMATT พาท่านเดนิเล่นชมเมอืงใหท้ัว่เมอืงทัง้ถนนคนเดนิ โบสถ์สวยๆ ประจ า

เมอืง และพลาดไม่ไดอ้กีจุดแลนดม์ารก์ บนสะพานขา้มแม่น ้า เกบ็ภาพบรรยากาศกนัใหเ้ตม็ที ่
 

 
12:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารพาท่านขึน้รถไฟออกจากตวัเมอืงประมาณ 15 นาท ีกลบัขึน้รถของเราและจนไดเ้วลาเดนิทางสู่เมอืง 
ADELBODEN เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงสวยกลางหุบเขาแอลป์ ที่ตอ้งขอบอกว่าเมื่อถงึทีพ่กัแลว้ จะไมข่อออกไป
ทีไ่หนเลย 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ THE CAMBRIAN ADELBODEN  
ทีพ่กัสวยทีส่ดุของเมอืง มสีระน ้าววิสวย พกัสองคนืตดิ ไม่ตอ้งเหนื่อยจดักระเป๋ายา้ยโรงแรม  
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วนัท่ีหกของการเดินทาง     (6)    ยอดเขากลาเซีย 3000  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชา้มเีวลาใหท้่านไดจ้บิกาแฟยามเชา้ ไม่ตอ้งเร่งรบี 
10:00  พาท่านไปยงัเขา Glacier 3000 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน พาท่านขึน้กระเชา้ยกัษ ์พรอ้มชม

ทศันียภาพทีง่ดงาม สู่บรเิวณ กลาเซยีร ์เลอ ไดเบอเรต็ หรอืทีไ่ดร้บัการขนานนามใหม่ว่า กลาเซยีร ์3000 
12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยออดเขา 

(กจิกรรมบนยอดเขาจะตอ้งดูจากสภาพลมและหมิะ) 
หลงัอาหาร  พาท่านนัง่เดนิชมรอบๆ และจุดไฮไลท ์  Peak Walk By Tissot กจิกรรมทา้ทายดว้ยการเดนิบนสะพาน
แขวนเชือ่มสองยอดเขาดว้ยความสงู 3,000 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล เตม็ทีท่ัง้ภาพถ่าย และกจิกรรม จนไดเ้วลาลงสู่ยอด
เขาและกลบัสู่ทีพ่กัสวยๆ ของเราทีเ่ดมิ 

 
18:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัค้างคืน ณ THE CAMBRIAN ADELBODEN  
ทีพ่กัสวยทีส่ดุของเมอืง มสีระน ้าววิสวย พกัสองคนืตดิ ไม่ตอ้งเหนื่อยจดักระเป๋ายา้ยโรงแรม  
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วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  (7)  อเดลโบเด้ล - รถไฟ TGV -ปารีส (ฝรัง่เศส) 
07:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
08:00  เชา้นี้ขอออกเชา้หน่อยสกัวนั เพื่อจะไดม้เีวลาเตม็ทีท่ีป่ารสี ออกเดนิทางสู่เมอืงซูรคิ เพื่อขึน้รถไฟความเรว็สงู TGV เขา้สู่

ปารสี 
09:45   ออกเดนิทางสู่ปารสี โดยรถไฟ TGV  

(รอบรถไฟอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย) 
อาหารเท่ียง แบบ TAKE AWAY ทานบนรถไฟระหว่างเดินทาง 
13:45   เดนิทางถงึปารสี พาท่านเดนิเล่นเกบ็ภาพบรรยากาศใหท้ัว่รอบๆ "หอไอเฟล " 

สิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เป็นหอสงูโครงสรา้งเหลก็ความสงูรวมจากฐานถงึยอด
บนสุดทีถู่กบนัทกึไวใ้นปัจจุบนัคอื 324 เมตร เคยครองอนัดบัสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในโลกจนถงึปี 1930 มนีักท่องเทีย่วไป
เยอืนมากถงึปีละ 7 ลา้นคนโดยรอ้ยละ 75 เป็นชาวต่างชาตทิีม่าเยอืนพรอ้มกบัความเชื่อว่า 
"หากมาเทีย่วฝรัง่เศสแลว้ไม่ไดม้าเยอืนหอไอเฟล กเ็หมอืนมาไม่ถงึฝรัง่เศส” 
 เดนิใหท้ัว่ทัง้บรเิวณทัง้รอบหอไอเฟล และบรเิวณแม่น ้าแซน 

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE 
ทีพ่กักลางถนนชอ้ปป้ิง เดนิชอ้ปป้ิงเพลนิๆ กบัชอ็ปแบรนดเ์นมรายลอ้มโรงแรม 
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 วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8)  ปารีส 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
10.00 พาท่านออกเดนิทางกนัสกัเลก็น้อยไปเกบ็ภาพบรรยากาศ ณ พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์Museum du Louvre พาไปชมและเกบ็

ภาพบรรยากาศดา้นหน้า  (หากท่านใดสนใจเขา้ชมภายใน ช่วงบ่ายสามารถซื้อตัว๋เขา้ชมเพิม่เตมิไดจ้ะใชเ้วลาดา้นใน
ประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ด และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ต่อดว้ยพาชม
เกบ็ภาพกบั ประตูชยัฝรัง่เศส Arc de Triomphe เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของกรุงปารสี ตัง้อยู่กลางจตัุรสั ชารล์ เดอโกล 
ประตชูยัแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดวีรีชนทหาร กลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพือ่ประเทศฝรัง่เศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามน
โปเลยีน 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ช่วงบ่ายไปต่อที ่ถนนฌอ็งเซลเิซ่ Champs Elysees เป็นหนึ่งในถนนทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัในฝรัง่เศส สวรรคข์าชอ้ปตวัแม่!! 
ย่านศูนยก์ารคา้ระดบัพรเีมยีม แหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทุกแบรนด!์! รา้นอาหารทีม่คีวามหรหูราอลงัการและอกี
มากมายทีส่รา้งความตื่นตาตื่นใจตลอดสองขา้งทาง ถอืว่าเป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญัของกรุงปารสี 
เมื่อไดภ้าพกนัอย่างจุใจกนัแลว้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเลอืกซื้อสนิคา้ตามใจชอบ 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE 
ทีพ่กักลางถนนชอ้ปป้ิง เดนิชอ้ปป้ิงเพลนิๆ กบัชอ็ปแบรนดเ์นมรายลอ้มโรงแรม 
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วนัท่ีเก้าของการเดินทาง  (9)  ปารีส 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
10.00 เนื่องจากทีพ่กัเราอยู่กลางถนนชอ้ปป้ิง วนันี้จะพาเดนิกนัใหท้ัว่บรเิวณตัง้แต่ทีพ่กั ไปจสัตรุสัแวงโดม ตอ่ดว้ยโรงละครโอ

เปรา และเขา้สู่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์  หา้งหรทูีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของปารสี ตลอดสองขา้งทางสามารถเกบ็ภาพบรรยากาศ
หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมไดต้ลอดทาง 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารอสิระชอ้ปป้ิงกลางย่านถนนแบรนดเ์นมทีม่ทีุกแบรนดท์ีท่่านจะนึกถงึ 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารค า่ 
พกัค้างคืน ณ PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL  
ทีพ่กัทุกหอ้งมรีะเบยีงชมววิหอไอเฟล 

 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง     (10)  ปารีส – สนามบิน - โดฮา 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
  เกบ็ตกชอ้ปป้ิงปารสีเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารกลางวนั 
17.00  ออกเดนิทางสู่สนามบนิปารสี 
 

22.25  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร์ 
เทีย่วบนิ QR038 ระยะเวลา 6.20 ชัว่โมง 

 

วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง  (11)   โดฮา - กรุงเทพฯ 
05.45  ถงึสนามบนิโดฮา (รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 2.25 ชัว่โมง)  

08.05  บนิต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์
เทีย่วบนิ QR832 ระยะเวลา 6.20 ชัว่โมง 

18.55   ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ
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อัตราค่าบริการ  
แบบจอยทริป 
เดินทางร่วมกับคณะของเรา 10-14 ท่าน 
ด้วยรถขนาดคล่องตัวตามจำนวนผู้เดินทาง จอดได้หลายจุดสวย  
ภายในสูงโปร่ง โล่งสบายเหมือนบัสคันโต 
- เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ 229,900.-   
- เดินทาง 1 ท่าน เพิ่มค่าพักเดี่ยว สอบถามเพิ่มเติม 
- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.-  
- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 43,000.- 
- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.- 
ราคาเด็ก 
อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี ท่านละ 25,000.- 
อายุ 2   ปี  - ไม่เกิน 9  ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ 
อายุ 9  ปี  - ไม่เกิน 12 ปี ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.- 
อายุ 12 ปีข้ึนไป คิดราคาผู้ใหญ่ 
 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัด

หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะ
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดข้ึน 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกจากประเทศใด
ประเทศหนึ่ง 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย 
- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงาน

ขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้  บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อ
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสมทำลาย
ทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ 

 
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์ 

เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับเราอย่างมีความสุข 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
-     กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกและส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัทฯ  

(ชำระงวดแรกเพื่อออกบัตรโดยสาร) 
-     เมื่อมีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดของ 
      ผู้เดินทางได้ (หากท่านมีการทำพาสปอตเล่มใหม่ ชื่อ-นามสกุลจะต้องตรงตามพาสปอตเล่มเดิมที่ส่ง 
     มาจองทริปไว้กับทางบริษทั หากท่านมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆ ทางผู้ 
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     เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดตามจริง)  
-     หมายเลขบัญชชีำระเงิน โปรดติดต่อบริษัทอีกครั้ง 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออกตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่น

ตั๋วเครื่องบิน 
- กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน

เงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  

- หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 10 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสาร

ต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึง
จะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่
เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 
(ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าจะข้ึนอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น) 

3. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนดังต่อไปนี้   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออก

ตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่
ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น  

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน 
ซึ่งการพิจารณาข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยื่นวซี่าแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่านเลอืกพเิศษไว้ หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-30 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง  

 
โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร์ และการยกเลิกทวัร ์

ท่ีระบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการมดัจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 
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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

