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1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการ

บนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

    

2 ซูรคิ – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโต - สะพานไมช้าเปล 

 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 

เทีย่วบนิที ่TG970 (01.05-07.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich)  

ศนูยก์ลางการเงนิ เศรษฐกจิ และการธนาคารของยโุรปซึง่มอบชวีติชวีาใหแ้กป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

น าทา่นเดนิสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz)  

เป็นจัตรัุสทีเ่ป็นหนึง่ในสถานทีแ่พงทีส่ดุในเมอืงซรูกิ โดยจัตรัุสปาราเดพลาทซ ์เป็นจัตรัุสเกา่แกท่ีม่มีา

ตัง้แตส่มยัศตวรรษ 17 ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางของการคา้สตัว ์ทีส่ าคญัของเมอืงซรูคิ ปัจจบุนัจัตรัุส

แหง่นีไ้ดก้ลายเป็นชมุทางรถรางทีส่ าคญัของเมอืงซรูกิ และยงัเป็นศนูยก์ลาง ของยา่น ธรุกจิ ธนาคาร 

สถาบนัการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
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จากนัน้น าทา่นสูเ่ดนฮอฟ (Lindenhof)  

เป็นจดุชมววิทีส่ามารถชมววิเมอืงซรูคิ ในมมุสงูไดอ้ยา่งสวยงาม ชืน่ชมสถาปัตยกรรมอนัน่าหลงไหล ซึง่

บรเิวณนีจ้ะเป็นสวนสาธารณะทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumünster Church)  

โบสถท์ีส่ าคัญแหง่หนึง่ขอสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัง้อยูร่มิแมน่ ้าลมิมตั ถอืเป็นโบสถท์ีเ่กา่แกแ่ละกอ่ตัง้ขึน้

เมือ่ปี ค.ศ. 853 ขึน้ชือ่เรือ่ง การประดบัตกแตง่ดว้ยกระจกสงีดงามรอบโบสถ ์ท าใหเ้ป็นจดุเดน่โบสถฟ์

รอมนุเตอร ์ 

 

จากนัน้ชมความสวยงามของโบสถเ์ซ็นตปี์เตอร ์(St.Peter Church)  

โบสถแ์หง่นีม้จีดุเดน่อยูท่ีน่าฬกิาซึง่เป็นนาฬกิาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุกวา่โบสถอ์ืน่ๆ ในยโุรป  

 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงบาหน์ฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)  

ถนนการคา้ทไีดช้ือ่วา่แพงและหรหูราทีส่ดุในโลก เพราะวา่ทัง้สองฝ่ังถนนเป็นรา้น Brandname ระดับ

โลกดังๆ ตัง้อยูม่ากมาย อาทเิชน่ รา้นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋า นาฬกิายีห่อ้ดังอยา่ง Bucherer , 

Rolex และยีห่อ้อืน่ๆอกีมากมาย ถนนเสน้นีม้รีา้นขายนาฬกิาเป็นจ านวนมาก ประมาณวา่แทบจะเป็นแหลง่

รวมนาฬกิาชัน้น าของโลก ทีส่มกบัค าเลา่ลอืวา่ “จะหานาฬกิาดีๆ  ตอ้งมาทีส่วติเซอรแ์ลนด”์  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Luzern)  

เมอืงพักตากอากาศทีไ่ดช้ ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบนัทกึภาพไวม้ากทีส่ดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงาม

ทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม  

 

น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ (Cruise lucerne lake)  

เป็นการลอ่งเรอืชมทะเลสาบ ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา โอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดแหง่เทอืกเขา

ธรรมชาตแิละอาคารบา้นเรอืนรปูทรงน่ารักสะดดุตา แตง่แตม้ใหเ้กดิทศันยีภาพอนัสวยงาม และใหก้ลิน่

อายแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ขนุเขา 
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จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัอนสุาวรยีส์งิโต (Lion Monument)  

ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็น

ทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝร่ังเศส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์(Reuss River)  

เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่ทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวัตศิาสตรข์องสวสิ สะพานไม ้

ชาเปลเป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแต่

ละชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็น

ภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปีแลว้  

 

ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอลนิ 

เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel Astoria, Lucerne หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ลเูซริน์ – กรนิเดลวาลด ์– ยอดเขาจงุเฟรา - อนิเทอรล์าเคน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นสูส่ถานใีหม ่กรนิเดลวาลดเ์ทอมนิอล (Grindelwald Terminal) เพือ่น่ังกระเชา้ลอยฟ้าใหม่

ลา่สดุ Eiger Express จงุเฟรา  

กระเชา้นีใ้ชเ้วลาในการเดนิทางจากสถานกีรนิเดลวาลดก์รนุด ์สูส่ถานไีอเกอรเ์กลตเชอรเ์พยีง 15 นาท ี

และเปลีย่นขึน้รถไฟสูย่อดจงุเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ไดใ้นเวลาไมเ่กนิ 45 นาท ี

ประหยดัเวลาจากการเดนิทางโดยรถไฟแบบเดมิไปถงึ 47 นาท ี(โดยสารรถไฟจากกรนิเดลวาลดส์ูไ่คล

เน่ ไชเดกก ์เพือ่ตอ่รถไฟจงุเฟราไปยงัสถานจีงุเฟรายอค) 
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ชมยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) TOP OF EUROPE  

เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลมุดว้ยหมิะ ชม

ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 

เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญข่องธารน ้าแข็ง Aletsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ จากนัน้

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเลน่สนุกกบัการเลน่หมิะอยา่งเต็มทีเ่กบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ย

หมิะขาวโพลนใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มอิม่ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนจงุเฟราพรอ้มววิเขาแสนสวย 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken)  

เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่ ทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาของเทอืกเขาสวสิแอลป์ อสิระให ้

ทา่นเดนิเลน่พักผอ่น หรอืไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้นาฬกิายีห่อ้ดัง

หลากหลายทีผ่ลติในสวสิ ไมว่า่จะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, 

Longines และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

พักที ่ Hotel Krebs Interlaken หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

 

 

4 แทสซ ์– สถานรีถไฟกอรน์าแกรท – เซอรแ์มท - ยอดแมทเทอรฮ์อรน์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแทสซ ์(Tasch) เพือ่ตอ่รถไฟเขา้สูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt)  

หมูบ่า้นในสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ ทีต่อ้งเดนิทางโดยสารรถไฟเทา่นัน้ ซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง 

เพราะไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี ่จักรยาน และเดนิเทา่นัน้   

น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิของเมอืงเซอรแ์มททีเ่ห็นทัง้ตวัเมอืงเซอรแ์มทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์สมัผัส

บรรยากาศรอบขา้งและบา้นเรอืนก็แสนจะโรแมนตกิ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นน่ังรถไฟฟนัเฟืองสูก่อรน์าแกรท (Gornergrat)  

ซึง่มคีวามสงูกวา่ 3,000 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ตืน่ตาตืน่ใจกบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ซึง่ทา่นสามารถ

เห็นอยูแ่คเ่อือ้มชืน่ชมกบั ทวิทศันเ์หนอืมา่นเมฆ เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามของหมิะซึง่ปกคลมุ

ยอดเขาตดักบัสฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า 
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น าทา่นสูล่านหมิะอนักวา้งใหญ ่สนุกสนานกบัการเลน่หมิะ ชมบรรยากาศของยอดแมทเทอรฮ์อรน์

(Matterhorn)  

ยอดเขาทรงปิระมดิทีม่ปีลายคุม้งอเหมอืนตะขอแปลกตาจนราชาการต์นูวอลท์ดสีนยีน์ าไปเป็นแบบเครือ่ง

เลน่บิ๊กธันเดอร ์Big Thunder ในสวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ตลอดจนทวิทศันโ์ดยรอบทีส่วยงาม 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel La Couronne, Zermatt หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมในหมูบ่า้นเล็กทา่มกลางภเูขา) 
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5     เซอรแ์มท - กลาเซยีร ์3000 – มองเทรอซ ์- ปราสาทชลิยอง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานนกีระเชา้เพือ่เตรมีตวัเดนิทางขึน้สูย่อดเขา กลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000)  

จากสถาน ีCol di Pillon ขึน้สูย่อดเขากลาเซยีรซ์ ึง่บนยอเขาสามารถมองเห็นววิยอดเขาส าคญั ๆ ขอ

สวสิเซอรแ์ลนด ์ไดแ้ก ่จงุเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ และมองลองก ์ 

 

จากนัน้ใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรมบนลานหมิะของวกลาเซยีร ์3000 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของภเูขา

กดูสตาร ์(Gstaad Mountain) ทีม่เีสน้ทางสกยีาว 250 กโิลเมตร เดนิเลน่ชมบรรยากาศเพลดิเพลนิ

กบัทวิทศันอ์นังดงามของหมิะซึง่ปกคลมุยอดเขาตดักบัสฟ้ีาเขม้ของทอ้งฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  

เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นไขม่กุแหง่ Swiss Riviera เป็นเมอืง

สวยรมิทะเลสาบเลอมงัค ์หรอืทะเลสาบเจนวีาทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขา  
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น าทา่นถา่ยรปูปราสาทชลิยอง (Chillon Castle)  

ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นทะเลสาบเจนวีา อดตีถกูครอบครองโดยบา้นของซาวอยตอ่มาถกูครอบครองโดยชาว

เบอรน์สีปัจจบุนัเป็นของรัฐโวดแ์ละถกูจัดใหเ้ป็นสวสิทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel Movenpick Hotel And Casino Geneva หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว  
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6     เจนวีา – สวนองักฤษ – น า้พเุจ็ทโด - น ัง่รถไฟ TGV – ปารสี - ลอ่งเรอืบาโตมซู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั สวนองักฤษ (Jardin Anglais)  

เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจรมิทะเลสาบเจนวีาทีช่าวสวติและนักทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาเยีย่มชมความ

สวยงามของดอกไมแ้ละววิทะเลสาบสฟ้ีา ชม นาฬกิาดอกไม ้ (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรยีแ์หง่การ

รวมชาต ิ (Monument National) , น ้าพเุจ็ทโด ้ (The Jet d’ Eau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่จนวีา เพือ่น่ังรถไฟ TGV สูก่รงุปารสี  

เมอืงหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกที่

นักทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุนัเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Le Train Bleu  

รา้นอาหาร Paris ถา้ใครอยากสมัผัสบรรยากาศราวกบัน่ังกนิอาหารในพระราชวัง รับรองจะปลืม้กบัทีน่ี่

แน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดไีซนไ์ดเ้รยีบหร ูโดดเดน่ไปดว้ยสทีองเหลอืงอรา่ม มเีฟอรน์เิจอรแ์ละของ

ประดับตกแตง่ทีด่แูพงสดุๆ อยา่ง โคมไฟแชนเดอรเ์ลยีร ์Le Train Bleu มเีมนูใหเ้ลอืกหลากหลาย แตท่ี่

หา้มพลาดเลยคอื เมนู Foie gras (ฟัวกราส)์ ของขึน้ชือ่ทีฝ่ร่ังเศส  

  

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมซู (Bateaux Mouches) แมน่ ้าแซนน ์ 

ผา่นชมหลายสถานทีส่วยงาม หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์

ที ่3 เรอืสองชัน้ โดยชัน้ลา่งจะมกีระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ

ลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel Pullman Paris Montparnasse หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (2คนื) 
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7       พระราชวงัแวรซ์าย – หา้งดวิตีฟ้ร ี- La Samaritaine - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- ปารสี 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์าย (Palace of Versailles)  

สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วไปเยอืนมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโดง่ดังทัง้แงม่มุของ

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแหง่นีอ้าจนับวา่เป็นพระราชวังทีห่รหูราอลังการทีส่ดุในโลก ไดรั้บ

การยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO ภายในมสีิง่กอ่สรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก 

(Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษ ีDuty Free  

เป็นหา้งชือ่ดังใจกลางกรงุปารสีซึง่คณุจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ัน้น าตา่งๆ จากทั่วโลก ในราคาทีไ่ม่

แพง  

 

ชอ้ปป้ิงตอ่ที ่หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine)  

เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ทีน่ีม่เีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแตง่

แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอืวา่เป็นเอกลักษณ์อนัโดดเดน่ของหา้งสรรพสนิคา้แหง่นี ้จนได ้

ถกูขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็น

หา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ีเ่นน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร 

และงานศลิปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ็ปป้ิงแบบจใุจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะ
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สลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี  

 

 

สนุกสดุมนัสก์บัการชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette)  

หา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนด์

เนม หา้งนีม้เีอกลักษณ์ทีม่คีวามโดดเดน่อยา่งมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มกีาร

ตกแตง่ประดับประดาอยา่งสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นู

โว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึง่เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกนัมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18 

การตกแตง่ของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูปัน้และราวระเบยีงโคง้ อนัเป็นทัศยนภีาพทีง่ดงามตอ่เมอืง

ทอ่งเทีย่วอยา่งปารสี เป็นหา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก 

มสีนิคา้ตา่งๆทีท่ันสมยัใหเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา Galleries 

Lafayette นัน้จะมขีายกอ่นกอ่นหา้งอืน่เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พักที ่ Hotel Pullman Paris Montparnasse หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (2คนื) 

 

8      จตัรุสัทรอคาเดโด – ประตชูยั - สนามบนิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นถา่ยรปูจตัรุสัทรอคาเดโร (Trocadero)  

มมุสวยสดุฮติทีม่หีอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ 

ทัง้ววิขัน้บนัไดทอดยาวทีม่หีอไอเฟลอยูด่า้นหลัง แตเ่ดนิลงบนัไดสวยๆ หรอืจะเป็นมมุน ้าพกุบัสวนสวย

สไตลฝ์ร่ังเศสดา้นหนา้ มหีอไอเฟลเป็นฉากหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรอ้มชมความยิง่ใหญข่องประตชูยั (ARC De Triumph)  

อนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตชูยัทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก 

รวมทัง้ยงัมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะนโีอคลาสสกิ โดยเฉพาะรปู

แกะสลักลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุปารสี เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตวัเดนิทางกลับ 

 

12.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุปารสี กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG931 (12.30-



Page 16 of 23 

 

 

 

06.00(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.15 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

9 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

เสาร-์อาทติย ์ 11–19 มนีาคม 66 149,999 149,999 35,000 

เสาร-์อาทติย ์ 18–26 มนีาคม 66 149,999 149,999 35,000 

จนัทร-์องัคาร 10-18 เมษายน 66 (วนัสงกรานต)์ 159,999 159,999 35,000 

จนัทร-์องัคาร 01-09 พฤษภาคม 66 149,999 149,999 35,000 

อาทติย-์จนัทร ์ 14-22 พฤษภาคม 66 149,999 149,999 35,000 

เสาร-์อาทติย ์ 03-11 มถินุายน 66 152,999 152,999 35,000 

เสาร-์อาทติย ์ 17-25 มถินุายน 66 149,999 149,999 35,000 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

ส าคญัมาก !! กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่วัทา่นเอง หากทา่นไดช้ าระเงนิแลว้ ทาง

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเงือ่นไขได ้

 

รายการทวัรส์ามารถสลับ ปรับเปลีย่นหรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั

เนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ หรอืเหตสุดุวสิยั

ตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

** ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดรั้บทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ ** 

  

เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรอืมกีารเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการ

จองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 
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**เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกวา่ ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีง

ขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  

2. คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4. คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ   

6. คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรป Etats Schengen 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000 บาท 

ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆ เป็นไปตามเงือ่นไข

แหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

กรมธรรม)์ 

9. น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

10. ทปิคนขบัรถในยโุรปวันละ 2 ยโูร/ทา่น/วัน 

11. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่ัก 

12. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, 

มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

5. คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้บญัช ีที่

น่ังจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
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2. สว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระสว่น

ทีเ่หลอื 45 วันกอ่นการเดนิทาง เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมม่เีงือ่นไข 

3) เมือ่ทา่นช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 

หนา้ เพือ่ท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาต

ยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้สามารถจัดเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้ันท ี

5. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

6. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 30 วันท าการ ทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่น ตามก าหนด

เงือ่นไขการช าระเงนิ แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม 

ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผล

ของวซีา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษัิท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ีก้ าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 

10 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ไิดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้ กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรอื

ตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก
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การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาต

ใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ หากยกเลกิจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

3. การช าระเงนิ หมายถงึ ทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระเงนิเขา้

มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอม

ใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดั

จ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการจองและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

1. ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ในกรณีวันเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรอืหยดุ

ยาว เชน่ สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วัน) + หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิ 100% ของคา่ทวัรท์ีจ่า่ยมาแลว้ หลังหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วัน คนืเงนิ 50% ของคา่ทัวรท์ีจ่า่ยมาแลว้ หลังหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและคนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง เอกสาร

ปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรท์ัง้หมกดหรอืคา่มดั

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท คา่บรกิาร คา่ยืน่วซีา่ และ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิเชน่ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ 

เชน่ โรงแรม ตัว๋รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้

ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขา

ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ 
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ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งมาจากสาเหตตุา่งๆ 

5. ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเอง หากเกดิการสญูหายของทรัพยส์นิ

สว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมส่ามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอื เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรอื เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีทีพ่าสสปอรต์ของทา่นช ารดุ หรอืมตีราปัม้ใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไม่

สามารถใชเ้ดนิทางได ้หรอืเกดิจากเอกสารปลอม หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไป

เรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีท่างลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่เกดิ

จากการตดัสนิใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการบรกิารนัน้ๆ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศกอ่นเดนิทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่งวลิแชร ์

หรอืบคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง

รายการหรอืยกเลกิไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

11. เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของพชืชนดิดังกลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมโีทษสงูสดุถงึประหารชวีติ 

13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่ายการบนิและ 

ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทางตอ้ง
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เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการ

บนิน ้นั ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตัว๋เองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอน มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9. น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน

กอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทอกีครัง้ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/ 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื หอ้งแบบ 3 เตยีง (Triple) โรงแรมมหีอ้ง Triple เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยอาจจะมคีา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บั

แตล่ะโรงแรม 

6. กรณีโรงแรมทีพ่ักในเมอืงเล็ก หรอื หมูบ่า้นบนภเูขา หากหอ้งพกับงัคับนอนเกนิ 1 คนื หรอื หอ้งพักไมเ่พยีงพอ 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

7. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

8. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ
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แตกตา่งกนัดว้ย 

9. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศจะมี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

10. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวัทา่นเอง  

 

การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซีา่ 

ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่ และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่วซีา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทาง

สถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่ใหก้บัทา่น เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยสถานทตู

เป็นผูเ้รยีกเกบ็และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับทา่นทีพ่ านักอาศัย ศกึษา หรอื ท างานอยูต่า่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง ณ ประเทศ

ทีท่า่นพ านักอาศัยอยู ่

4. ทา่นทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้กรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้

 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯ แลว้ ** 

** จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี ้** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


