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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั ้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค – ลูเซิร์น – เขาริกิ - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ 

(TG) เที่ยวบินที่  TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศ(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 
ชัว่โมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็น
การล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติ
และอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักสะดุดตา แต่งแต้มให้เกิดทัศนียภาพอนัสวยงาม และให้กล่ินอาย
แห่งความเป็นเมืองแห่งขนุเขาได้เป็นอย่างดี จนเรือเทียบท่าท่ี หมู่บ้านวิทซ์นาว (Vitznau) 
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จากนัน้ น่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป ยอดเขาริกิ (Rigi 
Kulm) ราชินิแห่งภเูขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ 
ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug คน
ไทยได้รู้จกัยอดเขาแห่งนีจ้ากละครเร่ือง “อย่าลืมฉัน” ท่ีได้มีการถ่ายท าฉากตอนจบบนยอดเขาริกิ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาริกิพร้อมวิวเขาแสนสวย 
 หลงัจากนัน้น าท่าน ลงจากเขาโดยการนัง่กระเช้า สมัผสับรรยากาศของทิวทศัน์ท่ีสวยอีกเส้นทาง 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) อตีตเคยเป็นหวัเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้อยู่
บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตวัเมืองตัง้อยู่ริมทะเลสาบลเูซิร์นและแม่น า้รอยส์ (Reuss) 
สามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตสุซึ่งอยู่ไกลออกไปได้ชดัเจน เมืองลเูซิร์นมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมาย ทัง้แบบธรรมชาติและวฒันธรรมให้คณุได้สมัผสั เหมาะแก่การท่องเท่ียวและ
พกัผ่อนจริง ๆ 
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น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภเูขาในเมือง
เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์ (Reuss River) 
เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของสวิส สะพาน
ไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทน
จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแลต
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก) 
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 3 สะพานอิเซล์ทวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อิเซล์ทวาลด์ ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ี สะพานอิเซล์ทวาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบ
สดุ เรียกว่าหนัหน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจใุจ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหบุ
เขารายล้อมด้วยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนติก น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald Terminal) เพื่อ
น่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา  เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด์ สู่ และ
เปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที 
ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สู่
ไคลเน่ ไชเดกก์ เพื่อต่อรถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
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แล้วน าท่านชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมัผสั
กับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายุ

เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระให้ท่านได้สัมผัส
และเล่นสนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้
ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  ระหว่างทาง
น าท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ชมความสวยงามระหว่างทางกนับ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายท่ีตัง้อยู่ติดกบัริมทะเลสาบ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจ าชาติของสวสิ 
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พักที่ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่า 

 

 4 เบิร์น - บ่อหมีสีน า้ตาล – เมืองเวเว่ย์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

ท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น(Bern)  เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear 
หรือ หมี นัน่เอง น าท่านเยี่ยมชมเมอืงเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยเูนสโก น าท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง น า 
น าท่านผ่านชม  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

น าท่านสู่เมืองเวเว่ย์(Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมชีื่อเสียงของเวเวย่์มี
มาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA 
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เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้า
ชาวองักฤษมีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหล และท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานท่ีพกั
กายใจในบัน้ปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ท่ีอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภณัฑ์เนสท์
เล่ น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์(Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
น าท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูก
ครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจบุนัเป็นของรัฐโวด์ และถูก
จดัให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวฒันธรรมของชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ที่พัก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ท่ีพกัติดริม

ทะเลสาบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 เซอร์แมท – สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - ยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรี
สอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนต์ท่ีใช้น า้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จักรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุด
ชมวิวของเมืองเซอร์แมท ท่ีเห็นทัง้ตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
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(Matterhorn) อิสระทกุท่านเดินเล่นชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบข้าง
และบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการนั่งรถไฟ
ฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่าน

สามารถเห็นอยู่แค่เอือ้มชื่นชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ่ง
ปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น
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หิมะชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตนูวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา) 
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 6 ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามองบลังค์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีชื่อยอ่ท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ์" มชีื่อเล่นว่า 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภเูขาสีขาว เหตมุาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลมุอยู่
ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกบัชายแดนประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีน่าอยู่และมีความน่ารักในตวัเอง มี
ทศันียภาพท่ีงดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภเูขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บ้านมีการ
ผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผู้คนในพืน้ท่ีเข้ากบัร้านค้า ร้านอาหาร และท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวได้
อย่างลงตวั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ให้ท่านได้ต่ืนเต้น
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 
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Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 
เมตร ทัง้ "มองบลงัค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภเูขาสีขาว"  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 7 เจนีวา – น่ังรถไฟTGV – ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เจนีวา เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) 
เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหน่ึงในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
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ร้านอาหาร Paris ถ้าใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันัง่กินอาหารในพระราชวงั รับรองจะปลืม้กบั
ท่ีน่ีแน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้เรียบหรู โดดเด่นไปด้วยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์และ
ของประดับตกแต่งท่ีดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย แต่ท่ีห้ามพลาดเลยคือ เมน ูFoie gras (ฟัวกราส์) ของขึน้ชื่อท่ีฝรั่งเศส 

บ่าย  น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวงัแห่งนี ้

อาจนับว่าเป็นพระราชวังท่ีหรูหราอลังการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีส่ิงก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที่ Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 8 ปารีส - ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) – แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านช้อปปิง้ ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีสซึ่งคุณจะได้พบกบั
สินค้าแบรนด์ชัน้น าต่างๆ จากทัว่โลก ในราคาท่ีไม่แพง 
น าท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลักษณ์อนัโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่ง
ใหม่ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 
600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการท่ีจะสลับหมุนเวียนให้ได้ชม
ตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีม้ีเอกลกัษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใช้ลวดลายปนูปัน้และราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพท่ีงดงามต่อเมืองท่องเท่ียว
อย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีม้ีลูกค้าท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี
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สินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบ
ทุกยี่ห้อ ท่านช้อปปิ้ง น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลาย
สถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 

3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ
ล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 9 ปารีส – หอไอเฟล - ประตูชัย(ARC De Triumph) – ชองป์เอลิเซ่ - สนามบิน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตท่ีมี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสร้างเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหน่ึงใน
ส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้ชื่อตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้น าของ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้ร้างขึน้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้า
โลก เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารีส ผ่านถนนสายโร
แมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นต้นแบบ
ถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของประตูชัยนโปเลียน(Arc 

de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานส าคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนีถู้กสร้างขึน้เพื่อเป็นการสดดีุ
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ถึงวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และใน
ปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกด้วย 

 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบินท่ี TG931 

(13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง 

 10  สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร์-จันทร์ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 66 119,999 119,999 35,000 
เสาร์-จันทร์ 13-22 พฤษภาคม 66 159,999 159,999 35,000 
เสาร์-จันทร์ 20–29 พฤษภาคม 66 159,999 159,999 35,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขได้ 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุุดวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้อยา่งต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
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**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่า

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัช ีท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต ่า 2 หน้า เพือ่ท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

4. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทนัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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เงื่อนไขการออกเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง  
ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทวัร์ หรือ เล่ือนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อน
จองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยท่ีสดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คนืเงนิ 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทวัร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จา่ยท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  
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7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณ ี 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทกุ
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จา่ยให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นัง่วิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  
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10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพือ่ขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้ เสียค่าปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 
 

โรงแรมท่ีพัก 
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1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพยีงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาวา่ท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซา่ไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอาย ุ 
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3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยูต่่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


