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 1 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการ

บิน ไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 2 2 ซูริค-ลูเซิรน์-อนุสาวรยีส์ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-เมืองอินเทอรล์าเคน 

00.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบิน

ที่ TG970 (00.35-06.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศ (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง 
พ.ย.-ตน้เดอืน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์(Switzerland) และยังเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส  าคัญของประเทศและของทวีป
ยุโรป ซูริคขึน้ชื่อเรื่องมนตเ์สน่หข์องเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจดักระจายอยู่รายลอ้ม
เมือง ในขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองที่มีความเจรญิทางเทคโนโลยีสมยัใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหนึ่งในอนัดบัตน้ๆ ของ
เมืองที่มีคณุภาพชีวิตดีที่สดุในโลก 

น าท่านถ่ายรูปกบั จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตัรุสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีต
เคยเป็นศนูยก์ลางของการคา้สตัวท์ี่ส  าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตัรุสันีไ้ดก้ลายเป็นชุมทางรถรางที่ส  าคญัของ
เมืองและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  
น าชมย่านเมืองเก่า ลินเดนฮอฟห ์(Lindenhof) ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็น
มหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร ์(Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่
บริเวณริมฝ่ังแม่น า้ลิมมตั (Limmat River) ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถดัไปไม่ไกลคือ
โบสถอี์กแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยดา้นบนสดุของโบสถเ์ซนตปี์เตอรน์ัน้เป็น
ท่ีตัง้ของหนา้ปัดนาฬิกาท่ีติดอันดับหนา้ปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกดว้ย โดยหนา้ปัดนาฬิกาของโบสถม์ี
เสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถฟ์รอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ที่มีหนา้ต่างกระจกสี
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อันสดใสสวยงาม จากนัน้น าท่านช้อปป้ิง บาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้ทีได้ชื่อว่า
แพงและหรูหราที่สุดในโลก เพราะว่าทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับโลกดังๆ ตัง้อยู่มากมาย อาทิ
เช่น รา้นเสือ้ผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า นาฬิกาย่ีหอ้ดงัอย่าง Bucherer , Rolex และยี่หอ้อ่ืนๆอีกมากมาย ถนน
เสน้นีม้ีรา้นขายนาฬิกาเป็นจ านวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชัน้น าของโลก ท่ีสมกบัค าเล่า
ลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ตอ้งมาท่ีสวิตเซอรแ์ลนด”์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลงัจากนัน้น าท่าน ลงจากเขาโดยการนั่งกระเชา้ สมัผสับรรยากาศของทิวทศันท์ี่สวยอีกเสน้ทาง 
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) อตีตเคยเป็นหัวเมืองของสวิตเซอรแ์ลนด ์ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนกลางของประเทศ ภายในตวัเมืองตัง้อยู่รมิทะเลสาบลเูซิรน์และแม่น า้รอยส ์(Reuss) สามารถมองเห็นยอด
เขารกิิ และยอดเขาพิลาตสุซึ่งอยู่ไกลออกไปไดช้ดัเจน เมืองลเูซิรน์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทัง้แบบธรรมชาติ
และวฒันธรรมใหค้ณุไดส้มัผสั เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพกัผ่อนจริง ๆ น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ิงโต 
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(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส 
ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel 

bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์(Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์
และประวติัศาสตรข์องสวิสสะพานไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณเชื่อมต่อไปยงัป้อม
แปดเหลี่ยมกลางน า้ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงที่มีรา้นตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นช็อคโกแลตและชอ้ปป้ิง
สินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง ที่
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์ ชมความสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิวสวยอีก
แห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลายที่ตัง้อยู่
ติดกบัรมิทะเลสาบ จากนัน้ใหท้่านอิสระเดินเลน่พกัผ่อน หรือไดม้ีเวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถ
เลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek 
Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 
พักที ่พักที ่Hotel The Hey Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 3 3 Grindelwald First-อาเดลโบเดน       
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางสู ่สถาน ีGrindelwald First หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในน าคณะ 
น่ังกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ Cable Car ขึน้พิชิตยอดเขา เมื่อถึงดา้นบนสถานี First ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนชมวิว ตาก
อากาศ มีรา้นอาหารใหบ้ริการ น าคณะสมัผสัประสบการณอ์นัแปลกใหม่ กบัการเดินลงหนา้ผา First Cliffwalk 
เพื่อเดินลงมาชมวิวหนา้ผา พรอ้มจุดชมวิว100 ลา้น มมุมหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียส ซึ่งท่านจะไดช้มวิวแบบ
พาโนรามา และดา้นลา่งสามารถมองเห็นตวัเมือง Grindelwald ไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมดีๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาพร้อมวิวเขาแสนสวย 
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ใหท้กุท่านไดอิ้สระกบักิจกรรม นอกจากเดินบนหนา้ผา First Cliff Walk แลว้ ท่านยงัสามารถสมัผสัความ
สนกุสนานกบัการ นั่งชิงชา้โหนลงเขามากบั First flyer (รวมในค่าใชจ้่ายทวัร)์ 
ท่านเดินทางสู่ เมืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ วิวภูมิทัศน์อัลไพน์ของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์อาเดลโบเดนสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,940 เมตร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel The Cambrian Adelboden (เมืองสวยกลางหบุเขาแอลป์ นอ้ยทวัร์นกัทีจ่ะไดม้าพกัทีน่ี ่อสิระให้

ท่านเดนิเล่นชมเทอืกเขาแอลป์) หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัมีสระน า้อุ่นพรอ้มชมวิวเทอืกเขาแอลป์ หากท่านสนใจลงเล่น
น า้ในสระน า้ โปรดเตรียมน าชดุว่ายน า้มาดว้ย) 
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 4 4 น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น-เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่าน น่ังกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่
เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน า้แข็งจาก 4 ยอดเขา ไดแ้ก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn 
และ Doldenhorn เป็นสถานที่ที่เหมาะกับผูท้ี่รกัธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน า้ในทะเลสาบอุ่นขึน้ 20 
องศาเซลเซียสในช่วงฤดรูอ้น ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี ้ไดถู้กจดัขึน้ทะเบียนจากองคก์รยูเนสโกเ้ป็น
มรดกโลก ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเขตจงุเฟราดว้ย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World  
 Options: พิเศษสุด!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะน าเป็นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาใหท้่านได้
สนกุสนาน สามารถเลน่ไดท้ัง้เด็กและผูส้งูอาย ุ(สอบถามรายละเอียดไดก้บัหวัหนา้ทวัร)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ(์Tasch) เพื่อต่อรถไฟเขา้สู่ เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) หมู่บา้นในสกีรีสอรท์ยอด
นิยมของชาวสวิส ที่ตอ้งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็น
เชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่ จักรยาน และเดินเท่านั้น น าท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอรแ์มท ที่เห็น
ทัง้ตัวเมืองเซอรแ์มทและฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูด
บรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็แสนจะโรแมนติก 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Ambassador Zermatt หรือเทยีบเท่า 
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 5 5 เซอรแ์มท-สถานีรถไฟกอรน์าแกรท-ยอดแมทเทอรฮ์อรน์-มองเทรอซ-์เมืองเจนีวา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่านสู ่สถานีรถไฟกอรน์าแกรท(Gornergrat Bahn)  ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอด
เขากอรน์าแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชม
กับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของ
ทอ้งฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกวา้งใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์
(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการต์ูนวอลท์ดิสนียน์ าไปเป็น
แบบเครื่องเลน่บิก๊ธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ตลอดจนทิวทศันโ์ดยรอบที่สวยงาม  
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซอรแ์มทสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธิ์ สมัผสับรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรือนก็
แสนจะโรแมนติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองมองเทรอซ(์Montreux) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา ชมรูปป้ันเฟรดดี 
เมอร์คิวรี ( Freddie Mercury) นักรอ้งแห่งวงควีน (Queen) ตัง้อยู่ตรงจัตุรสัตลาด เจา้ของบทเพลง We are 
the Champion  น าท่านแวะถ่ายรูปด่านนอก ปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ปราสาทที่ตัง้อยู่บนทะเลสาบ
เจนีวา อดีตครอบครองโดยบา้นของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอรน์ีส ปัจจุบนัเป็นของรฐัโวดแ์ละถกู
จดัใหเ้ป็นสวิสทรพัยส์ินทางวฒันธรรมของชาติ 
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น าท่านเดินทางถึง เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่
นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนัเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ น าท่านชม สวน
อังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนกัท่องเที่ยวนิยมเขา้
มาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า  ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie), 

อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ(Monument National), น ้าพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) รวมถึงวิหารเซนต์
ปิแอร ์(St Peter's Cathedral) ซึ่งมีอายมุากกว่า 850 ปี   
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Movenpick Hotel And Casino Geneva หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 6 6 เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เจนีวา เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มี
มนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็น
หนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล 

พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจก
โดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Le Meridien Etoile Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2คืน) 
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 7 7 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-ห้างสรรพสนิค้า (La Samaritaine)-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุแห่งหนึ่งใน
ฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี ้อาจนับว่าเป็น
พระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมี
สิ่งก่อสรา้งชื่อกอ้งโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตร
งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มี
เสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณ์อัน
โดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดย
กระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส 
ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการ
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จัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี  น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิง
แบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการ
ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว 
(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 18 การตกแต่ง
ของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปูนป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่าง
ปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลูกคา้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่
ทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อน
ก่อนหา้งอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 
พักที ่Hotel Le Meridien Etoile Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2คืน) 
 

 8 8 หอไอเฟล-ประตูชัย(ARC De Triumph)-ชองป์เอลิเซ่-สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงัสามารถ
มองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือ
จะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของ 
ประตูชัย(ARC De Triomphe) อนสุรณส์ถานที่ส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยที่นบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม 

น าท่านผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สดุของปารีส
และเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน  
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียม
ตวัเดินทางกลบั 

13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที่ TG931 (12.30-06.00 

(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 

 9 9 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
อาทติย ์- จันทร ์ 14 – 22 พฤษภาคม 66 139,999 139,999 38,000 
เสาร ์- อาทติย ์ 03 – 11 มิถุนายน 66 145,999 145,999 38,000 

      เสาร ์- อาทติย ์ 17 – 25 มิถุนายน 66 145,999 145,999 38,000 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สำคญัมาก !! กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากท่านได้ชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
** ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ่อ้งรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หาก
ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินท่ีไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ 
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 10 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึ้นไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่าน้ันที่มีห้อง 3 
เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัด
ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
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 อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่

คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

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, มินิ

บารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 70,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะ
ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  

2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนัก่อนการ
เดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาต
ยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนดเงื่อนไข
การช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทางบรษิัทจะ
คืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบินและผลของ
วีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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เ           เงือ่นไขการออกเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง  

ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบลว่งหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ 
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจาก
การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตให้
เลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้
มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอม
ใหท้างบรษิัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า 
ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
            เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี
ใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

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

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น 
ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืนค่าทวัร ์

สว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่ามดัจ า
มาแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิาร ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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                      หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง 
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ิน

สว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทุกกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ 
เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไป
เรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจาก
การตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯ ได้
ช าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์
หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิารบาง
รายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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                       ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน 
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลา
เดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น 
ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินน้นั ๆ 
เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร
ยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ 
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

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

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
 

                     โรงแรมทีพ่ัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 
2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี่ / ปลอด

บหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 
และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
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5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละ
โรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้
ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็น
หอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมีในช่วง
ฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระของ
ท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

                 การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลางและคอย

บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่า
ท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตู

มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พ 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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