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     รหัสโปรแกรม : 26985 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)   
 

 

เสน้ทาง   : SWISS PARIS MONT SAINT-MICHEL 11 วนั 8 คนื 

เดนิทางโดย   : EMIRATES  

ก าหนดการเดนิทาง  : 13 – 23 APR 2023 

 

DAY1      กรุงเทพฯ  

22:00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

DAY2     ซูรกิ – อเดลโบเดน 
02.00 ออกเดนิทางสู ่ดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส์ โดยสายการบนิ EMIRATES  

เทีย่วบนิ EK 377 ระยะเวลาเดนิทาง 6.55 ชั่วโมง 
06.00  ถงึสนามบนิดูไบ (แวะเปลีย่นเครือ่ง 2.40 ชม.) 
08.40   ออกเดนิทางสูเ่มือง ซุรกิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบนิ EMIRATES 

เทีย่วบนิ EK 087 ระยะเวลาเดนิทาง 7 ชั่วโมง 
13.20  ถงึสนามบนิซูรกิ ผา่นกระบวนการ ตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระกระเป๋า 

พาท่านเดนิทางสูเ่มอืง ADELBODEN (ระยะทาง 190 กม. เวลาเดนิทาง 2 ชม.) เมอืงสวย

กลางหุบเขาแอลป์ นอ้ยทวัรนั์กทีจ่ะไดม้าพกัทีน่ี่ เชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กัอสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อน

กบัทีพ่กักลางหุบเขาสวยๆแห่งนี ้ทีพ่กัพรอ้มสระว่ายน ้าววิเขาสวยๆ 

18.00  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ HOTEL THE CAMBRIAN ADELBODEN  หรอื เทยีบเท่า 

หน่ึงในโรงแรมทีข่ึน้ช ือ่ว่าสวยทีสุ่ดของสวติฯ พรอ้มสระว่ายน า้อุ่น 

 

 
 

https://www.google.com/search?q=the+cambrian+adelboden&sxsrf=ALiCzsYVRxoc4ro31SdKnPNobPzq82sKCQ:1654556412579&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi07u359pn4AhUnRmwGHZRVDWcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1293&bih=628&dpr=2
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DAY3 อเดลโบเดน - ล่องเรอืทะเลสาบทูน - อนิเตอรล์าเกน้   

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00 พาทา่นขึน้เรือ ลอ่งทะเลสาบทูน LAKE THUN ซึง่อยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองอนิเตอร์ลาร์เกน้ 
(Interlaken) วา่กนัวา่เป็นทะเลสาบน ้าใส สีน ้าทะเลเขียวเทอร์คอยส์ สวยงามราวกบั
ภาพวาด ใช้เวลาประมาณ 45 นาท ี

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันพาท่านสู่เมอืง อนิเตอรล์าเกน้ INTERLAKEN เดนิเล่นทั่วทัง้ตวัเมอืง ทัง้ถนน 

ชอ็ปป้ิงเล็กๆกลางเมอืง รา้นรวงขายของทีร่ะลกึ หรอืรา้นนาฬกิาแบรนดห์รู อกีทัง้ยงัมมุีม

ถ่ายรูปสวยๆเน่ืองจากมเีทอืกเขาแอลป์ลอ้มรอบตวัเมอืง  

18:00   อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ HOTEL CENTAL CONTINENTAL หรอื เทยีบเท่า 
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DAY4 อนิเตอร์ลาเกน้ - ยอดเขายูงเฟรา 
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

เชา้นีพ้าทา่นไปยงัเมอืง LAUTERBRUNNEN (ระยะทาง 20 กม. เวลาเดนิทาง 30 นาท)ี 

เมอืงเล็กหรอืจะเรยีกว่าหมู่บา้นก็ได ้ตัง้อยู่กลางหุบเขาแอลป์ พาท่านเดนิเล่นเก็บภาพ

บรรยากาศน ้าตก Staubbach ทีเ่รยีกว่าเป็นจดุแลนดม์ารก์ของเมอืงนี ้จนไดเ้วลาพาท่าน

ขึน้รถไฟเดนิทางสู่ยอดเขา JUNGFRAU  บรรยากาศสวยงามตลอดการเดนิทาง ชมววิจใุจ 

2 ขา้งทาง รถไฟพาทา่นเขา้สู่ยอดเขายูงเฟรา ซึง่เป็นสถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป พาท่าน

เดนิเล่นทั่วทัง้ยอดเขา ไม่ว่าจะเป็นถ า้น ้าแข็งพนัปี หนา้ผากบัธงสวสิ หรอืจะเป็นลานเล่นหมิะ 

กบัจดุชมววิแบบพาโนรามา 

12:00   อาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

หลงัอาหารพาทา่นเทีย่วชมไฮไลทท์ัง้หมดของยอดเขายูงเฟรา  

- ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป 

ทีร่ะดบัความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 

- ถ า้น ้าแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

- ธารน ้าแข็ง (Aletsch Glacier) ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 

700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขา

และเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์โดยทีท่ าการ

ไปรษณียท์ีสู่งทีสุ่ดในยุโรป 
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ใหทุ้กท่านไดม้เีวลากนัอย่างเต็มทีบ่นยอดเขา  

จนไดเ้วลาพาท่านลงเขาโดยกระเชา้ ถงึเมอืงกรนิเดลวาลล์  

พาท่านเดนิชมเมอืงกนัต่อก็สามารถท าได ้

18:00   อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรอื เทยีบเท่า 

 

DAY5 อนิเตอรล์าเกน้ - บาเซลิ - ปารสี 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00  เดนิทางสู่เมอืง บาเซลิ BASEL  

(ระยะทาง 160 ก.ม. เวลาเดนิทาง 2 ช.ม.) เมอืงชายแดนสามประเทศสวติฯ ฝร ัง่เศส และ

เยอรมนั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าไรน ์เหมอืนจะเป็นเพยีงแค่ทางผ่าน แต่จรงิๆแลว้เมอืงนีม้เีสน่ห ์

มากๆ เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม ศลิปะพพิธิภณัฑ ์และแกลเลอร ี ่มากมาย 

12:00   อาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดนิทางสูก่รุงปารีส โดยรถไฟความเร็วสูง TGV (เวลาเดนิทาง 3.30 ช.ม.)  

16.00 -ล่องเรอืชมบรรยากาศยามเย็นบนแม่น ้าแซน เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วในแม่น้ํา 

แซนยอดนิยมเจา้หน่ึง อกีทัง้ยงัเป็นบรษิทัทวัรท์ีด่ าเนินกจิการทางเรอืทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุง

ปารสีดว้ย ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ช ัว่โมง ชมสถานทีส่ าคญัทีแ่ม่น้ําทอดผ่านอย่างเชน่ หอ

ไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามเป็นกจิกรรมทีนิ่ยมกนัอย่างมากทีจ่ะน่ัง

เรอืชมเมอืงปารสี เรยีกไดว้่าเป็นไฮไลทส์ าคญัถา้หาก 

ใครไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไม่พลาดกจิกรรมล่องเรอืชมเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ด 

 

 

18:00   อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ HOTEL MERCURE PARIS TOUR EIFFEL หรอื เทยีบเท่า 
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DAY6       ปารสี  

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00 ถา่ยรูปแสงเช้ากบั หอไอเฟล The Eiffel Tower สิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นสญัลกัษณข์องเมอืง

ปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เป็นหอสูงโครงสรา้งเหล็ก ความสูงรวมจากฐานถงึยอดบนสุดทีถู่ก

บนัทกึไวใ้นปัจจบุนัคอื 324 เมตร เคยครองอนัดบัสิง่กอ่สรา้งทีสู่งทีสุ่ดในโลก จนถงึปี 1930 

มนัีกท่องเทีย่วไปเยอืนมากถงึปีละ 7 ลา้นคน โดยรอ้ยละ 75 เป็นชาวต่างชาตทิีม่าเยอืน

พรอ้มกบัความเชือ่วา่ “หากมาเทีย่วฝร ัง่เศสแลว้ไม่ไดม้าเยอืนหอไอเฟล ก็เหมอืนมาไม่ถงึ

ฝร ัง่เศส” 

 

 

พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์Museum du Louvre 

(ระยะทาง 2.5 ก.ม. เวลาเดนิทาง 10 นาท)ี 

พาไปชมและเก็บภาพบรรยากาศดา้นหนา้  
หากท่านใดสนใจเขา้ชมภายใน สามารถซือ้ตัว๋เขา้ชมเพิม่เตมิได ้จะใชเ้วลาดา้นในประมาณ 2 ช ัว่โมง 

เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส   

พพิธิภณัฑล์ูฟวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด เกา่แก่ทีสุ่ด และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวตัคิวามเป็นมา

ยาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจบุนัเป็น

สถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมากกว่า 

35,000  ชิน้ จากตัง้แต่สมยักอ่นประวตัศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่19  

อสิระใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 

สถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ก่อสรา้งเสรจ็สมบูรณเ์มือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหน่ึงในโครงการที่

รเิร ิม่ของประธานาธบิดฟีรอ็งซวั มแีตรอ็ง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ ์ 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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14.00  น าท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัฝร ัง่เศส Arc de Triomphe 

(ระยะทาง 2 ก.ม. เวลาเดนิทาง 10 นาท)ี เป็นอนุสรณส์ถานทีส่ าคญัของกรุงปารสี ตัง้อยู่

กลางจตุัรสั ชารล์ เดอโกล ประตูชยัแห่ง นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่ม

รบเพือ่ประเทศฝร ัง่เศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโปเลยีน  

  ชม ถนนฌ็องเซลเิซ ่Champs Elysees 

18:00   อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL MERCURE TOUR EIFFEL หรือ เทียบเทา่ 

 

DAY7 ปารสี - จแิวรนี์ - มงตแ์ซงตม์เิชล 

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00  เดนิทางสู่เมอืง จแิวรนี์ GIVERNY 

(ระยะทาง 80 ก.ม. เวลาเดนิทาง 1.30 ช.ม.) เมอืงเล็ก ๆ ทีต่ ัง้อยู่ทางฝ่ังขวาของแม่น ้า Seine 

ในแควน้ Normandy ของประเทศฝร ัง่เศส ขึน้ช ือ่ในเร ือ่งของธรรมชาตทิีห่่อหุม้ใหแ้สงสขีอง

เมอืงแลดูละมุนในทุกฤดูกาล พาท่านชมบา้นของโมเนต ์Claude Monet’s House 

ภายในบา้นของโมเนตน้ั์นจะแบ่งตามสดัส่วนต่างๆ คอืหอ้งท างาน ซึง่เป็นทีเ่ก็บสะสมและจดั

แสดงผลงานชิน้ส าคญัต่างๆ โดยเราจะไดเ้ห็นอุปกรณท์ีเ่ขาเคยใชใ้นการท างาน รวมถงึรูป

ถ่ายของโมเนตต์วัจรงิเสยีงจรงิตัง้อยู่ในน้ันดว้ย จากน้ันก็เดนิชม หอ้งนอน หอ้งอาหาร และ

หอ้งครวั ทีจ่ดัแต่งออกมาไดน่้ารกั วนิเทจ เหมาะกบัยุคสมยัทีโ่มเนตย์งัมชีวีติอยู่จรงิๆ เรยีก

ไดว้่าเป็นศลิปินทีม่เีทสตก์ารแต่งบา้นและแต่งสวนทีด่มีากๆ 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  เดนิทางต่อไปยงัเมอืง มงตแ์ซงตม์เิชล MONT SAINT-MICHEL 

  (ระยะทาง 300 ก.ม. เวลาเดนิทาง 3 ช.ม.)  

18:00   อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ MERCURE MONT SAINT MICHEL หรอื เทยีบเท่า 

 

DAY8       มงตแ์ซงตม์เิชล - ก็อง – ปารสี  

08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00 เดนิทางขึน้สู่ศาสนสถานยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงในยุโรป ตัง้อยู่บนฐานหนิแกรนิตขนาดใหญ่ เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝร ัง่เศส รองลงมาจากหอไอ เฟล และพระราชวงัแวร ์

ซายน ์และยงัไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกอกีดว้ย น าท่าน

เขา้ชม  มหาวหิารมองซแ์ซงตม์เิชล MONT SAINT MICHEL เป็นวหิารทีต่ ัง้อยู่บนเกาะ
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โดดเด่นเป็นสง่า กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บรเิวณแควน้นอรม์องด ีสูงจากระดบัน ้าทะเล

ความสูงรวมฐานและตวัวหิารสูงถงึ 155 เมตร ใหท้่านไดเ้ดนิขึน้ไปสู่บนยอดวหิารเพือ่ชมรูป

ป้ันทองของนักบุญมเิชล (ไมเคลิ) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟรมเีย (Emmanuel Frémiet) 

ระหว่างทางเดนิบนเนินเขา ในอดตีเป็นหมู่บา้นชมุชน บา้นเรอืนไดร้บัการอนุรกัษย์งัคงสภาพ

เหมอืนยุโรปยุคกลางใหบ้รรยากาศคลาสสกิ ปัจจุบนัส่วนดดัแปลงเป็นรา้นรวงขายของที่

ระลกึเปิดรบันักท่องเทีย่วใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 

 

 
กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่ เมอืงก็อง CAEN  

(ระยะทาง 300 ก.ม. เวลาเดนิทาง 3 ช.ม.)  

ชมทศันียภาพของเมอืงจากแนวก าแพงของปราสาท ก็อง ทีบ่่งบอกถงึความเจรญิรุง่เรอืงใน

คร ัง้อดตี น าคณะเขา้ชมอนุสรณส์ถานแห่งสงครามโลก Memorial de Caen ภายในจดั

แสดงเร ือ่งราวเกีย่วกบัการสูร้บในสงครามโลกคร ัง้ที ่2 มีอาคารกว่า 200,000 หลงัถูก

ท าลาย ผูค้นเสยีชวีตินับแสนและบาดเจ็บอกีมากมาย 

  จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงปารสี 

  (ระยะทาง 240 ก.ม. เวลาเดนิทาง 2.30 ช.ม.)  

18:00   อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรอื เทยีบเท่า 

 

DAY9  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ชอ้ปป้ิงหา้ง 

SAMARITAINE 
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปฐพซี ึง่อยู่ห่างจากจดุ

ศูนยก์ลางของปารสีไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ปัจจบุนับางส่วนของพระราชวงันีไ้ดร้บัการ

บูรณะเรยีบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในหอ้งต่าง ๆ 
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12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ณ หา้ง SAMARITAINE  อสิระช้อปป้ิง 
(เวลาเดนิทาง 10 นาที ระยะทาง 4 กม.) เป็นหา้งหรูทีมี่ชือ่เสียงแหง่หนึ่งของปารีส ภายใน
อาคารทีมี่สถาปตัยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้า่เราจะไม่ไดต้ ัง้ใจไปช้อปป้ิงแบรนด์เนมก็ยงัควร
คา่แกก่ารไปเดนิเลน่อยูด่ี เดมิทีกอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นช ัน้น าของโลกอยา่ง

ทุกวนัน้ี /ชอ้ป้ิง หา้ง Duty Free เป็นหา้งชือ่ดงัใจกลางกรุงปารสี ซ ึง่คุณจะไดพ้บ กบัสนิคา้

แบรนดช์ ัน้น าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาทีไ่ม่แพงและบรรยากาศทีห่รูหราตระการตา 

18:00   อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรอื เทยีบเท่า 

 

DAY10    ปารสี – ดูไบ (ต่อเครือ่ง)   

08.00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00  น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมยา่น มงมาร์ต Montmartre 

(ระยะทาง 5 ก.ม.เวลาเดนิทาง 20 นาท)ี 

ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากกวา่ 200ปี สมัผสักบัมนต์เสน่ห์ มงมารต์ตัง้อยู่ในเขตที ่18 ของกรุง

ปารสี เเละเน่ืองจากเป็นพืน้ทีบ่นเนินสูง จงึท าใหเ้ราสามารถมองเห็นววิของปารสีไดเ้เบบพา

โนรามาจากสถานทีส่ าคญัๆบนเนินเขานี ้นอกจากนี ้ความสวยงามของมงมารต์ยงัท าให ้

ศลิปินชือ่ดงัอย่าง ปีกสัโซ รวมไปถงึเรอนัวร ์(Renoir) ชืน่ชอบเเละไดม้โีอกาสมาใชช้วีติบาง

ชว่งอยู่ทีส่ถานทีแ่ห่งนีเ้พือ่สรา้งสรรคง์านศลิปะของพวกเขา  
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ชม มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ Basilica of the Sacred Coeur วหิารในครสิตจกัร

โรมนัคาทอลกิอนังดงามดว้ยสถาปัตยกรรมรูปแบบโรมนัไบแซนไทน ์(Romano-

Byzantine) ซึง่มคีวามโดดเด่นและแตกต่างจากโบสถแ์ห่งอืน่ๆ ในปารสี สถานทีแ่ห่งนีถู้ก

ขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี” ซ ึง่นอกจากจะเป็นศูนยร์วมแห่งศรทัธาแลว้ 

ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้บนเนินเขามงมารต์แห่งนีย้งัเป็นจดุชมววิช ัน้ยอดทีไ่ดร้บัความนิยมอกี

แห่งหน่ึง เน่ืองจากเป็นจดุทีส่ามารถมองเห็นหอไอเฟลตัง้เด่นเป็นสง่างามอยู่กลางเมอืงปารสี

ไดช้ดัเจนและสวยงาม 

 

 
11.30   ออกเดนิทางสู่สนามบนิ ปารสี (ระยะทาง 25 ก.ม.เวลาเดนิทาง 30 นาท)ี 

15.35  ออกเดนิทางสู่ดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส์ โดยสายการบนิ EMIRATES  
เทีย่วบนิ EK 074 ระยะเวลาเดนิทาง 7 ชั่วโมง 
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DAY11     กรุงเทพ   

00.20  ถงึสนามบนิดูไบ (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 

ระยะเวลารอ 3.20 ชม. 

03.45  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบนิ EMIRATES 

เทีย่วบนิที ่EK 376 ระยะเวลาเดนิทาง 7 ชม. 

12.55   ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

 

อตัราค่าบรกิาร  

 

แบบจอยทรปิ 

เดนิทางรว่มกบัคณะของเรา 10-20 ท่าน 

 

- ราคาเดนิทาง 2 ท่าน ท่านละ   184,900.- 
- เดนิทาง 1 ท่าน เพิม่ค่าพกัเดีย่ว 65,000.- 

- อพัเกรดเป็นตั๋วช ัน้ BUSINESS เพิม่เร ิม่ตน้ 90,000.-  

- จองตั๋วเคร ือ่งบนิเอง หกัค่าตั๋วออก 33,000.- 

- มีวซีา่แลว้ หกัค่าวซีา่ออก 4,000.- 

 

ราคาเด็ก 

อายุ 1 ปี  - ไม่เกนิ 2 ปี  ท่านละ 40,000.- 

อายุ 2 ปี  - ไม่เกนิ 9  ปี  คดิราคา 75% ของราคาผูใ้หญ่ 

อายุ 9  ปี  - ไม่เกนิ 12    ปี  ราคาถูกกว่าผูใ้หญ่ 5,000.- 

อายุ 12 ปีขึน้ไป คดิราคาผูใ้หญ่ 

 

อตัรานีร้วม 

- ตั๋วเคร ือ่งบนิ ไป-กลบั 

- วซีา่  การด าเนินการ และพาไปขอวซีา่ทีศู่นยฯ์ 

- ประกนัการเดนิทาง 

- ทีพ่กัตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเท่า 

(หอ้งพกัเป็นแบบสแตนดารด์ สามารถอพัเกรดทีพ่กัเพิม่เตมิได)้ 

- อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- รถพาเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ตากลอ้งพรอ้มถ่ายภาพ 1 ท่าน 

- หวัหนา้ทวัรช์ านาญเสน้ทาง 1 ท่าน 

- ทปิคนขบัรถต่างชาต ิ
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อตัรานีไ้ม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (ถา้ตอ้งการ) 

- ไม่รวมค่ากจิกรรมนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรม  

- ไม่รวมค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัโควดิ เชน่ ค่าทีพ่กักกัตวั หรอืค่าตรวจโควดิ 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหนั  

- ค่าเขา้ชมในสถานทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าทปิ หวัหนา้ทวัรแ์ละตากลอ้ง 

 

หมายเหตุ 

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิ

เทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นีจ้ะ

ค านึงถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และท่านอาจจะตอ้งรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ทีเ่กดิขึน้ 

-  บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิ

เทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

-   บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านใชห้นังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 

แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

-   บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศเน่ืองจาก

สุขภาพไม่เอือ้อ านวย 

-  ในกรณีทีท่่านตอ้งการออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ ตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมล ์

หรอื บตัรโดยสารราคาพเิศษ โปรดแจง้ทมีงานขายเพือ่ขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทางไดแ้น่นอนกอ่น 

หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจากพนักงานขายแลว้ออกเดนิทางไม่ได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลงัจากการวางมดัจ าและด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ 

-   บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏเิสธวี

ซา่หรอืการเขา้เมอืงอนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

-   บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมทีพ่กั ส าหรบักลุ่มบุคคลทีม่ี

ความประพฤตกิา้วรา้ว ไม่เหมาะสมท าลายทรพัยส์นิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศน้ัน ๆ 
 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตทุุกขอ้ 

กอ่นท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

-  กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรกและส่งสลปิโอนมาในชอ่งทางของบรษิทั  

(ช าระงวดแรกเพือ่ออกบตัรโดยสาร) 

-     เมือ่มกีารออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลง ชือ่-นามสกุล หรอื ตวัสะกดใดๆของ 

      ผูเ้ดนิทางได ้(หากท่านมกีารท าพาสปอตเล่มใหม่ ช ือ่-นามสกุลจะตอ้งตรงตามพาสปอตเล่มเดมิทีส่่ง 

     มาจองทรปิไวก้บัทางบรษิทั หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงชือ่-นามสกุล หรอื ตวัสะกดใดๆ ทางผู ้

     เดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามจรงิ) 

-   หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีคร ัง้ 



12 
 
 
 

-  ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรอืเมือ่ผลของวซีา่ออก หรอืในชว่งเทศกาลที่

มกีารตอ้งเรง่ออกตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืโปรโมช ัน่ตั๋วเคร ือ่งบนิ 

-  กรณีจองทวัรล์่วงหนา้นอ้ยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัรย์อดเต็มจ านวน 

-   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 15 วนั ซ ึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่จ านวนสมาชกินอ้ย

กว่า 

15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่

อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ 

รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ

เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็  

-   หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็

ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

-   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั

ทาง 

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหตุ อืน่ๆ 

1.   บรษิทัฯ จะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมีผูเ้ดนิทางครบ 15 ท่านและไดร้บัควิการตอบรบัจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจากบรษิทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเคร ีอ่งบนิ หอ้งพกัที่

คอนเฟิรม์มาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่

วซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2.  เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษิทัทวัรเ์ป็น

ผูก้ าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และ

ครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรเ์ป็นแต่เพยีงตวักลาง 

และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น้ัน มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซีา่ใหก้บัทางทา่น 

(ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่จะขึน้อยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้) 

3.  กรณีวซีา่ทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยจรงิที่

เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่าน

หรอืไม่ผ่านการพจิารณา 

-  ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืตั๋วเคร ือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซ ึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่ 

หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูก

หกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ออกตั๋ว

ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตั๋วตามจรงิเท่าน้ัน  

-   ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งเสยี

ค่ามดัจ าบางส่วน ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

4.  หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้า่ย

ทัง้หมด 100% 

5.  ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื

ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทาง
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บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของ

บรษิทั ฉะน้ันท่านควรจะใหท้ัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบรอ้ยกอ่น กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

6.   ในกรณีทีเ่กดิการล่าชา้จากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็นตวัแทน

ในการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจากสายการบนิใหก้บัท่าน ซึง่การพจิารณาขึน้อยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบนิ

เท่าน้ัน 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  

ยกเวน้หากยืน่วซีา่แลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่ออกตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืทีพ่กัทีท่่านเลอืกพเิศษไว ้หกั

ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ 

2.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-30 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ 

3.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทุกกรณี เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง  

 

โปรดศกึษาเงือ่นไขการจองทวัร ์และการยกเลกิทวัร ์

ทีร่ะบใุนรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏบิตัติามเงือ่นไข

ดงักล่าว 
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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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