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 1  กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates (EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 

 2  กรุงโรม-นครวาติกัน-พพิธิภัณฑว์าติกัน-โคลอสเซี่ยม-น ้าพุเทรว่ี-บันไดสเปน 
02.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK377 (02.00-

06.00 / EK97 (09.10-13.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 15 นาที (รวมเวลา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ง 

13.25 น. เดินทางถึง กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศ
ไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 350 กม.) เป็นเมืองหลวงและเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สดุของ ประเทศอิตาลี (Italy) ซึ่งมีอดีตอนัยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิโรมนั
โรมมีประวัติศาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตัง้อยู่บนเนินเขาทัง้เจ็ดริมฝ่ังแม่น า้ไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่นอาณาจักรโรมนั สา
ธารณโรมนั และจกัรวรรดิโรมนั โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากท่ีสดุของอารยธรรมตะวนัตกและใน
อดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนานนับศตวรรษจนกลายมาเป็นเมืองหลวงในปัจจุบนั กรุง
โรมได้รับฉายาว่าเป็น เมืองอมตะนคร หรือนครที่ไม่มีวันตาย เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรม  
ศนูยก์ลางแห่งศิลปวฒันธรรม ศนูยก์ลางการปกครองและอ านาจของอาณาจกัรโรมนั กรุงโรมนบัได้
ว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงทางด้านแฟชั่นของโลก และเต็มไปด้วยรา้นแบรนเนมชื่อดังมากมาย 

นอกจากนีย้ังเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต ์เป็นที่ตัง้ของนครรฐัวาติกัน  ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับ
ของพระสนัตะปาปาแห่งศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก 
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่นครวาติกัน (Vatican) รฐัอิสระที่เล็กที่สดุในโลก ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออก
ของกรุงโรม โดยมีพระสนัตะปาปาเป็นองคป์ระมขุ น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑว์าติกัน (Vatican 

Museums) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่ตั้งอยู่ภายในนครรฐัวาติกันในกรุงโรมในประเทศอิตาลี “พิพิธภัณฑ์
วาติกัน” เป็นพิพิธภัณฑท์ี่แสดงศิลปะที่สะสมโดยวัดโรมันคาทอริกมาเป็นเวลาหลายรอ้ยๆ ปี เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1929 นครรฐัวาติกันและอิตาลีไดล้งนามสนธิสญัญายอมรบัสถานะของ
นครรฐัวาติกนัเป็นรฐัเอกราชมีอ านาจอธิปไตยของตนเอง 

 จากนัน้น าท่านสมัผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ให้
ท่านเก็บภาพดา้นนอก) สนามกีฬายคุโบราณที่สามารถจคุนไดถ้ึง 50,000 คน มีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 
ปี เป็นสถานที่ส  าหรบัใหค้วามบนัเทิงในยุคนัน้ โดยจดัใหม้ีการต่อสูร้ะหว่าง นกัสูท้ี่เราเรียกว่า กลาดิ
เอเตอร ์นอกจากนีย้งัมีการต่อสูร้ะหว่างนกัโทษกบัสตัวป่์าที่ดรุา้ยอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผูช้นะจะ
ไดร้บัเงินรางวลัและชื่อเสียงมากมาย สว่นผูแ้พจ้ะถกูตดัสินว่าใหม้ ีชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหัวแม่
มือของผูช้มหรือกษัตรยิ ์
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 จากนัน้น าชมความงามของ น ้าพุเทรวี่ (Travi Fountain) ซึ่งมีรูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่น
อยู่กลางน า้พแุห่งนี ้เชื่อกนัว่าผูท้ี่ไดม้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี ้แลว้หนัหลงัใชม้ือขวาโยนเหรียญขา้ม

บ่าซา้ยลงไปในน า้พุแห่งนีแ้ลว้จะไดม้ีโอกาสไดม้าเยือนกรุงโรมอีกครัง้ จากนีใ้หท้่านได้เดินเล่น
บริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) ซึ่งเป็นบันไดที่กวา้งที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่ งมี
ทัง้หมด 138 ขัน้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Rome West หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 3  ฟลอเรนซ-์มหาวิหารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร-จัตุรัสเดลลาซญิญอเรยี 
สะพานเวคคิโอ-ปิซ่า-หอเอนเมืองปิซา่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ ์(Florence) เมืองที่ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่ง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่

สวยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือยเูนสโก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria 

Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมที่ใชห้ินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม 
น า ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูป
ป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบรุุษเปอรซ์ิอสุถือหวัเมดซู่า (Perseus with the Head 
of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่จากนัน้น าท่าน มารมิฝ่ังแม่น า้อาร์
โนพบกับ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้ง
สะพาน ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซือ้สินคา้ทัง้ของฝาก ของที่ระลกึ รวมทัง้สินคา้แฟชั่นน าสมยั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 282 กม.) น าชม หอเอนเมืองปิซ่า (Tower of 

Pisa) สรา้งขึน้ดว้ยหินอ่อนสีขาวเพื่อใชเ้ป็นหอระฆังใชเ้วลาสรา้งยาวนานถึง 177 ปี ลกัษณะเด่น
ของหอเอนแห่งนีคื้อมีความเอียง 3.97 องศาเมื่อดแูลว้เหมือนจะลม้ สว่นสาเหตทุี่เอียงสนันิษฐานว่า
เป็นเพราะการสรา้งอยู่บนพืน้ทราย ในปี ค.ศ. 1987 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหห้อเอนเมืองปิซ่า
เป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel NH Pisa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 4  มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 60 กม.) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม 
ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมือง
หนึ่ง เช่น เดียวกบัปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกบั
ปารีสและนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย  น าท่านสู่จุด
ศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ิทธิ์ของเมือง น าท่านชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo di Milano) แห่งเมืองมิลาน 
มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่ม
สรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่กว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท า
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จากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สงูที่สุดมีรูป
ป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการชอ้ป้ิงสินคา้แบรนด์
เนมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นตน้ ที่แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานู
เอล(Galleria Vittorio Emanuele) ที่ตั้งรา้น Prada รา้นแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 พักที ่Hotel Best Western Goldenmile Milan หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5  ลูกาโน-มอนเต เบร-อาสนวิหารลูกาโน-พพิธิภัณฑวั์ฒนธรรมลูกาโน-อินเทอรล์าเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในรฐัตีชีโน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนตินกบัประเทศอิตาลี ประชากรในเมืองจึงใชภ้าษาอิตาลีเป็นหลกั และถือเป็น
ชมุชนภาษาอิตาลีที่ใหญ่ที่สดุนอกประเทศอิตาลี เมืองลกูาโนเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ทาง
ตะวนัออกของเมืองติดกับทะเลสาบลูกาโน ในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป็นเมืองหลวงของรัฐลูกาโน ซึ่ง
เคยด ารงอยู่ระหว่างปี 1798–1803 
น าท่านเดินทางสู่ มอนเต เบร (Monte Bre) เป็นภูเขา ขนาดเล็ก ทางตะวันออกของLugano บน
ดา้นขา้งของ Monte Boglia พรอ้มทิวทศันข์องอ่าว Lugano และPennine AlpsและBernese Alps 

ถือเป็นจุดที่มีแสงแดดจัดที่สุดจุดหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์  น าท่านชม อาสนวิหารลูกาโน 
(Cattedrale di San Lorenzo ) เป็นอาสนวิหารนิกายโรมันคาทอลิก ที่อุทิศแด่นักบุญลอวเ์รนซใ์น
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เมืองลกูาโนรฐัทีชีโนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ขึน้ในยุคกลางตอนปลาย แต่สรา้งขึน้ใหม่ในช่วง
ปลาย ศตวรรษ ที่ 15 โดยส่วนหนา้อาคารสรา้งเสร็จในปี 1517 เป็นที่นั่งของบิชอปแห่งลกูาโน  และ
น าท่านชม พิพิธภัณฑว์ัฒนธรรมแห่งลูกาโน (Museum of Cultures) เปิดท าการเมื่อวันที่ 23 
กนัยายน พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อรกัษางานศิลปะชาติพนัธุส์่วนใหญ่ที่รวบรวมโดย Serge 
Birignoni และโดยเฉพาะที่มาจากตะวนัออกไกล อินเดีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อินโดนีเซีย และ
โอเชียเนีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่ง ที่ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  จากนัน้ใหท้่านอิสระเดินเล่นพกัผ่อน หรือไดม้ี
เวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่
ว่ าจะ เ ป็น  Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และ อ่ืนๆ  อีก
มากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel The Hey, Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6  กรนิเดลวัลด-์Eiger Express จงุเฟรา-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-เจนีวา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด ์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สดุในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ ที่แสนโรแมนติก น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด ์(Grindelwald Terminal) เพื่อ 
น่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา  เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด ์สู่ และ
เปลี่ยนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที 
ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลดส์ู่
ไคลเน่ ไชเดกก ์เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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แลว้น าท่านชม ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลมุดว้ยหิมะ ชม ถ า้น ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มี

อายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและ
เล่นสนุกกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่าน
ไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(รอง
จากซูริค) โดยถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รูจ้ักของคนทั่วโลกมากมายเช่น ทะเลสาบ
เจนีวา น า้พเุจ็ทโด ้เป็นตน้ เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในภาครอม็องดีอนั เป็นภมูิภาคที่ใชภ้าษา
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ฝรั่งเศสเป็นหลกัในสวิตเซอรแ์ลนด ์นครเจนีวาตัง้อยู่บริเวณตน้แม่น า้โรนซึ่งไหลออกจากทะเลสาบ
เจนีวา ณ ปัจจบุนั เจนีวามีสถานะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัแห่งรฐัเจนีวา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Novotel Geneve Centre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7 น่ังรถไฟTGV(เจนีวา-กรุงปารีส)-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมซู 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่Geneve Station เพ่ือน่ังรถไฟ TGV สู่ปารีส (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาท)ี 
ประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่  
นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

 
น าท่านเดินทางถึง เมืองปารีส (Prais) ประเทศฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเที่ยวชม กรุงปารีส(Paris)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
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พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับ
โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี 

น าท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉาก
หลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่
เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 
จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม 
หอไอเฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ 
โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือ
ประมาณ 1 ชั่วโมง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 



KEU050915-EK Perfect Route อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส 9D6N 

พักที ่Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 8  พระราชวังแวรซ์าย-ห้างสรรพสินคา้ La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย (Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์ันโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
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ใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม
ตลอดปี จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูที่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม 
หา้งนีม้ีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการ
ตกแต่งประดบัดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นู
โว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 
18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่งดงาม
ต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนั
อยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่ทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา 
Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้ 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.55 น.  ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK76 

(21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง 10 
นาที (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 9  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
EK377 (02.00-06.00)//EK97 (09.10-13.25) 

EK76 (21.55-06.35(+1))//EK370 (08.50-18.20) 
26 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2566 125,999.- 125,999.- 29,000.- 

EK377 (02.00-06.00)//EK97 (09.10-13.25) 
EK76 (21.55-06.35(+1))//EK372 (09.40-19.15) 

12-20 ตุลาคม 2566 119,999.- 119,999.- 29,000.- 

EK377 (02.00-06.00)//EK97 (09.10-13.25) 
EK76 (21.55-06.35(+1))// EK372 (09.40-19.15) 

19-27 ตุลาคม 2566 119,999.- 119,999.- 29,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ 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. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถกูตอ้ง 

จะตอ้งบวกภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ 
จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขบัรถในยโุรป และ ทิปหวัหนา้ทวัร ์60 ยโูร/ท่าน/ทิป 
 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

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

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
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เหตผุลใดก็ตาม ทางบรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

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

เงือ่นไขการออกเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

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

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
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5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ
คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิาร ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8. กรณีตดักรุ๊ปเหมาพีเรียดวนัเดินทางตามหนา้รา้นและช าระเงินมาแลว้ ไม่สามารถยกเลิกทกุกรณี แต่
ท่านสามารถเลื่อนการเดินทางได ้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนเดินทาง 
โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิัทก าหนด 

 
หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
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ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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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. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

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. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEU050915-EK Perfect Route อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส 9D6N 

 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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