
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ซูริค–ลูเซร์ิน-เขาริกิ-อนุสาวรีย์สงิโต -สะพานไม้ชาเปล 

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) 

เที่ยวบินที่  TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศ(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 
ชัว่โมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็น
การล่องเรือชมทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติ
และอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักสะดดุตา แตง่แต้มให้เกิดทศันียภาพอนัสวยงาม และให้กลิ่นอาย
แหง่ความเป็นเมืองแหง่ขนุเขาได้เป็นอยา่งดี จนเรือเทียบทา่ท่ี หมู่บ้านวิทซ์นาว (Vitznau) 

 
 
 

 



 

 

 
จากนัน้ น่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือได้ว่าเป็นรถไฟไตเ่ขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป ยอดเขาริกิ (Rigi 
Kulm) ราชินิแหง่ภเูขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ 
ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug คน

ไทยได้รู้จกัยอดเขาแหง่นีจ้ากละครเร่ือง “อยา่ลืมฉนั” ท่ีได้มีการถ่ายท าฉากตอนจบบนยอดเขาริกิ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาริกิพร้อมวิวเขาแสนสวย 
 หลงัจากนัน้น าทา่น ลงจากเขาโดยการนัง่กระเช้า สมัผสับรรยากาศของทิวทศัน์ท่ีสวยอีกเส้นทาง 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) อตีตเคยเป็นหวัเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้อยู่
บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตวัเมืองตัง้อยูริ่มทะเลสาบลเูซิร์นและแมน่ า้รอยส์ (Reuss) 
สามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตสุซึง่อยู่ไกลออกไปได้ชดัเจน เมืองลเูซิร์นมีสถานท่ี



 

 

ทอ่งเท่ียวมากมาย ทัง้แบบธรรมชาตแิละวฒันธรรมให้คณุได้สมัผสั เหมาะแก่การทอ่งเท่ียวและ
พกัผอ่นจริง ๆ 
 
น าท่านถ่ายรูปคูก่ับอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภเูขาในเมือง
เป็นสญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 แห่งฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์ (Reuss River) 
เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตร์ของสวิส สะพาน
ไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ี
จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแลต
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปป้ิง และสามารถเดินชมเมืองไดส้ะดวก) 
 

 

 3 สะพานอเิซล์ทวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-อนิเทอร์ลาเคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อิเซล์ทวาลด์ ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ี สะพานอิเซล์ทวาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบ
สดุ เรียกวา่หนัหน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ให้ทา่นเก็บภาพอยา่งจใุจ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมด้วยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีแสนโรแมนติก น าท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald Terminal) เพ่ือ
น่ังกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา  เดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด์ สู่ และ
เปล่ียนขึน้รถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที 
ประหยดัเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สู่
ไคลเน ่ไชเดกก์ เพ่ือตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานีจงุเฟรายอค) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 



 

 

แล้วน าทา่นชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วทา่นจะได้สมัผสั
กับทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี ท่ีมีอายุ

เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระให้ท่านได้สัมผัส
และเล่นสนกุกบัการเลน่หิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้
ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอ่ิม น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีล้อมรอบด้วยขนุเขาของเทือกเขาสวิสแอลป์  ระหว่างทาง
น าท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ชมความสวยงามระหวา่งทางกนับ้าง หมูบ้่าน และ เมืองนา่รัก หลายท่ีตัง้อยูต่ดิกบัริมทะเลสาบ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจ าชาติของสวิส 



 

 

พักที่ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่า 

 

 4 เบร์ิน-บ่อหมีสีน า้ตาล-เมืองเวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชลิยอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 
ทา่นเดนิทางสู่เมืองเบิร์น(Bern)  เบร์ินเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ Bern แปลวา่  Bear 
หรือ หมี นัน่เอง น าทา่นเย่ียมชมเมืองเบร์ิน ซึง่เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยเูนสโก น าทา่นเดนิทางสู่บ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง น า 
น าทา่นผา่นชม  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นสูเ่มืองเวเว่ย์(Vevey) เป็นอีกเมืองท่ีสวยน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียงของเวเวย์่มี
มาก ตา่งก็ขนานนามเวเวย์่ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เพราะมีอากาศดี อบอุน่เกือบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้า
ชาวองักฤษมีผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหล และทา่นเลือกเวเว่ย์เป็นสถานท่ีพกั
กายใจในบัน้ปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ท่ีอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภณัฑ์เนสท์
เล ่น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมองเทรอซ์(Montreux) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา 
น าท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูก
ครอบครองโดยบ้านของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจบุนัเป็นของรัฐโวด์ และถกู
จดัให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวฒันธรรมของชาติ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ที่พัก Hotel Eden Palace Au Lac,Montreux หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ทีพ่กัติดริม

ทะเลสาบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแทสซ์(Tasch) เพ่ือตอ่รถไฟเข้าสู ่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมูบ้่านในสกีรี
สอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไมมี่
รถยนต์ท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเดินเท่านัน้ น าท่านเดินสู่จุด



 

 

ชมวิวของเมืองเซอร์แมท ท่ีเห็นทัง้ตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) อิสระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมืองสดูบรรยากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ สมัผสับรรยากาศรอบข้าง
และบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารน าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat 

Bahn)  ให้ทา่นได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนัง่รถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แคเ่อือ้มช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของ



 

 

หิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตดักับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะชม
บรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจน
ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจน
ทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา) 

 

 6 ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์  



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือยอ่ท่ีใครๆเรียกกนัว่า "ชาโมนิกซ์" มีช่ือเลน่วา่ 
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภเูขาสีขาว เหตมุาจากยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลมุอยู่
ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองทางทิศตะวนัออกของ ประเทศฝร่ังเศส มีอาณาเขตติดกบัชายแดนประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาทา่นชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีนา่อยูแ่ละมีความน่ารักในตวัเอง มี
ทศันียภาพท่ีงดงามตอ่การถ่ายภาพ เห็นภเูขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บ้านมีการ
ผสมผสานท่ีอยู่อาศยัของผู้คนในพืน้ท่ีเข้ากบัร้านค้า ร้านอาหาร และท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวได้
อยา่งลงตวั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ท่ีความสงู 3,777 เมตร ให้ท่านได้ต่ืนเต้น
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสย่ืนออกไปจากหน้าผาท่ีสูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The 



 

 

Void) ขึน้ลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตัง้อยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 
เมตร ทัง้ "มองบลงัค์" และ "มอนเตเบียนโก" ตา่งมีความหมายวา่ "ภเูขาสีขาว"  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 7 เจนีวา-น่ังรถไฟTGV-ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เจนีวา เพื่อน่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) 
เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 
ปัจจบุนัเมืองปารีสเป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
ร้านอาหาร Paris ถ้าใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันัง่กินอาหารในพระราชวงั รับรองจะปลืม้กบั
ท่ีน่ีแน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้เรียบหรู โดดเดน่ไปด้วยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์และ
ของประดับตกแต่ง ท่ีดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย แตท่ี่ห้ามพลาดเลยคือ เมน ูFoie gras (ฟัวกราส์) ของขึน้ช่ือท่ีฝร่ังเศส 

บ่าย  น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ
แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้

อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 8 ปารีส-ห้างสรรพสนิค้า (La Samaritaine)–แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์-ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านช้อปปิง้ ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นห้างช่ือดงัใจกลางกรุงปารีสซึ่งคณุจะได้พบกับ
สินค้าแบรนด์ชัน้น าตา่งๆ จากทัว่โลก ในราคาท่ีไมแ่พง 
น าท่านช้อปปิง้ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นัน่คือการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้จนได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณ์สถานทาง
ประวตัิศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่ง
ใหม่ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 
600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิง้แบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนให้ได้ชม
ตลอดปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง
หนึง่ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว  (ผู้ ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของ
อาคารโดยรอบใช้ลวดลายปนูปัน้และราวระเบียงโค้ง อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่เมืองท่องเท่ียว
อย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีมี้ลูกค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries 



 

 

Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบ
ทุกย่ีห้อ ท่านช้อปปิง้ น าท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผ่านชมหลาย
สถานท่ีสวยงาม หอไอเฟล พพิธิภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 

3 เรือสองชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ
ลอ่งเรือประมาณ 1 ชัว่โมง  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

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

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตท่ีมี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสร้างเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหนึ่งใน
สิ่งก่อสร้างท่ีโดง่ดงัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ช่ือตาม กสุตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้น าของ
ฝร่ังเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้ร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสินค้า
โลก เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารีส ผ่านถนนสายโร
แมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นต้นแบบ
ถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของประตูชัยนโปเลียน(Arc 

de Triomphe) เป็นอนสุรณ์สถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถู้กสร้างขึน้เพ่ือเป็นการสดุดี



 

 

ถึงวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และใน
ปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินกรุงปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบินท่ี TG931 

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

 10  สนามบนิสุวรรณภมู ิ
05.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเด่ียว 
เสาร์-จันทร์ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 66 159,999 159,999 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 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากทา่น
ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 



 

 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ลว่งหน้า ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบนิลา่ช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบนิไว้อยา่งต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 ห้อง จะสะดวกกวา่ ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไมคุ่้มครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดนิทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

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

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 



 

 

3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จา่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแล้ว ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซา่ยงัไมท่ราบผลก่อนเดนิทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดขึน้จริง 



 

 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศล่าช้า ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ
บนิและผลของวีซ่าของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เงื่อนไขการออกเดนิทาง 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและ
บริษัท 

1. ในแตล่ะเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดนิทาง  
ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร์ หรือ เล่ือนการ
เดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟล์ทบนิภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ลว่งหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากทา่นถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดนิทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จา่ยท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  
1. ยกเลิกการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เชน่ 

สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ี

เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 



 

 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนคา่ทวัร์ส่วนใดส่วนหนึง่ให้ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ทัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซา่ และคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เชน่ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จา่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดนิทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  



 

 

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดนิทาง และสายการบนิ
แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จา่ย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยทกุ
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นัง่วิลแชร์ หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแล้วหากทา่นไมไ่ด้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดนิทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  



 

 

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 
 

โรงแรมที่พัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  



 

 

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโค้ชไมส่ามารถเข้าถึงได้ทา่นจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซา่ ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไมว่า่ใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


