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CHARMING SWITZERLAND – FRANCE 10 DAYS (TG)  

สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส  
(ชม 3 ยอดเขาMATTERHORN + MONT BLANC + SCHILTHORN )  

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางสวยเที่ยวสบายๆ ทั้งธรรมชาติ ภูเขา หมู่บา้นเล็กๆ และชอ้ปป้ิง 

>> ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลกัษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
>> ขึน้เคเบิล้ไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา MONT BLANC สูงท่ีสุดในยโุรป  
>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ JAMES BOND 007 
>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ  
>> ชมเมือง CHAMONIX หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์ (Unseen)  
>> หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาท่ีสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ (Unseen) 
>> เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ ANNECY หนึ่งในเมืองคูคลองท่ีสวยตดิอนัดับโลก (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน YVOIRE อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)  
>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มนี ้าใสจนเห็นพ้ืนด้านล่าง (Unseen) 
>> หมู่บ้าน ISELWALD หมู่บ้านริมทะเลสาบสุดสวย (Unseen) 
>> หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ (Unseen) 
>> ชมเมือง INTERLAKEN  / LUCERNE  เมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์  
>> ชมกรุง PARIS  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส  
>> ถ่ายรูปกบั EIFFEL TOWER  ถ่ายรูปกบัมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger 
>> เข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

>> ถ่ายรูปกบั พพิธิภัณฑ์ลูฟท์ พพิธิภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
>> ชมประตูชัย และ ช้อปป้ิงถนนชองเซลเิซ่  
>> พเิศษ ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมกรุงปารีสในยามค า่คืน  
>> นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV   
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ( พกั 2 คืน ตดิ 2  คร้ัง )       
  
พเิศษเมนู 
ฟองดูว์สวสิ / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไวน์ / อาหารไทย 

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ H พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY  

วนัที่ (2)  ซูริค  – ลูเซิร์น  -  อเิซลทวาล์ด  -  อนิเทอลาเก้น  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ( LUCERNE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมือง
ท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ 

 
  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น

อนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี  
  ค.ศ.1792  
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  น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นท่ีไดช่ื้อ

วา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 
600 ปี ท่ีสร้างถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย จากนั้นใหท่้าน
เดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด ์(Iseltwald)  (ระยะทาง 60 กม.ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 
หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บา้นแห่งน้ีมี
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ช่ือเสียงดา้นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing 
On You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี   

  
  น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ 

(ฉากพระเอกในเร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายท่ีมีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขา
เอลป์ 
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  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 10 
นาที) ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีงดงามทั้งทุ่งหญา้ ภูเขาสูงและทะเลสาบ
ธุน และบา้นสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืน)  

หมายเหต ุ: เมืองอินเทอลาเกน้ มกัมีการจดังานอยูบ่่อยๆท าใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ 
ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง  

วนัที่(3)        อนิเทอลาเก้น - ทะเลสาบเบลาซ์เซ่ -   STECHELBERG - ยอดเขาชิลธอร์น 
007 - หมู่บ้านเมอเรน - เลาเทอร์บรุนเน่น  - อินเทอลาเก้น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา  
45 นาที) ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland  
อยูร่ะหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความ
สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสจน
มองเห็นพื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกวา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้น
ช่ือวา่ Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย อิสระให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี  
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  อิสระใหท่้านเดินชมเมืองทะเลสาบเบลาซี ตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1ชม.) น าท่านข้ึนสู่ 
หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมู่บา้นริมหนา้ผาท่ีไดข้ึ้นเร่ืองความสวยงามท่ีสุดใน
สวติเซอร์แลนด ์) หมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บา้นท่ีคนสวิสฯ
ต่างบอกวา่ท่ีน่ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบงัท่านสามารถ
ชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมู่บา้นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมา
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ในช่วง ดอกไมผ้ลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกบัดอกไม ้ป่า และดอกไมท่ี้ถูกปลูกประดบัไวต้าม
บา้นเรือนสวยงามยิง่ยิง่นกั และหมู่บา้นเมอเรน ถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์จึงยงับริสุทธ์ิยิง่นกั 

 
 อิสระใหท่้านเดินชมหมู่บา้นมูเรนตามอธัยาศยั  

 
น าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขา Schilthorn  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีมีความสูง 2,970 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลระหวา่งอยูใ่นกระเชา้เราสามารถชมววิทิวทศัน์รอบดา้นไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน ยอด
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เขาชิลธอร์นเป็นท่ีรู้จกัข้ึนมาเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์บอนด ์007ตอน On 
Her Majesty's Secret Service หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท าท่ีน่ีโดยก าหนดให้
ภตัตาคารหมุนได ้หรือ พติส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผูร้้าย หลงัจากนั้นมาผูค้นก็
รู้จกัชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์  

 

น าท่านชม ยอดเขาชิลธอร์นเป็นท่ีรู้จกัข้ึนมาเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์
บอนด ์007ตอน On Her Majesty's Secret Service หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท า
ท่ีน่ีโดยก าหนดใหภ้ตัตาคารหมุนได ้หรือ พติส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผูร้้าย 
หลงัจากนั้นมาผูค้นก็รู้จกัชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา 

 
อิสระใหท่้านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema 
Schilthorn 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั
หมู่บา้น เลก็ๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบท่ีไม่วุน่วาย โดยมีฉากหลงัของหมู่บา้นคือ
น ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบบ์าค (Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึง
ในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  อิสระใหท่้านเดินชมตามอธัยาศยั 
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น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
30 ชม.) อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเกน้ตามอธัยาศยัทุกท่าน
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, 
PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของท่ีระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นตน้  หรือจะ
เลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 
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วนัที่(4)         อนิเทอลาเก้น  -น่ังรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - น่ังรถไฟ เกอร์เนอร์แกท -  แมท
เทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  
จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟออกเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  (ระยะทางประมาณ 110 
กม. ใชเ้วลาประมาณ 2.15 ชม.) ระหวา่งทางท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติของภูเขาสูงของ
เทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญา้ บา้นทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาติท่ีงดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท หมู่บา้น
ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์ใช้
น ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใชร้ถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และเดินเท่านั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชม
เมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท น าท่านข้ึนชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซ่ึงถือเป็น
สัญลกัษณ์ของประเทศสวิตฯ ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบั
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ช่ืนชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของ
หิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า  

  
น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมท
เธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์
ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจน
ทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซอร์แมท น าท่านเดินชมเมืองเซอร์แมท ใหท่้านเลือก
สินคา้ตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั   SONNE HOTELหรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   
                         (หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองขา้งเคียง) 

วนัที่(5)         เซอร์แมท – ชาโมนิกซ์ (ฝร่ังเศส) - เคเบิล้ไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI – 
                     ชมยอดเขามองบลงัค์ – ชาโมนิกซ์              
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)  ( ระยะทาง 145  กิโลเมตร ใชเ้วลา 
2.30 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีนกัเล่นสกีและนกัปีนเขา
นิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมาย
ปลายทาง 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลไฟฟ้าข้ึนสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ดว้ยความสูงระดบั 
3,842 เมตร เป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ถูกสร้างข้ึนเมือปี ค.ศ.1955  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที  
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จากสถานีน้ีท่านสามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป (สูงกวา่จุงฟราวน์) และสูง
เป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก ท่ีมีความสูง 4,807 เมตร  

 
อิสระใหท่้านชมวิวหรือท ากิจกรรมต่างๆ  ตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่างเมืองชาโมนิกซ ์ น าท่านเดินชมเมืองชา
โมนิกซ์เมืองเลก็แสนสวยในเขตเขตเทือกเขาเอลป์ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ท่ีพกั ร้านอาหาร เป็น
เมืองท่ีเป็นสวรรคข์องเหล่านกัเล่นสกีจากทัว่โลก  

 
  น าท่านเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ตามอธัยาศยั  
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (6)           ชาโมนิกซ์ -  อานซี  -  อวีัวร์  - เจนีวา (สวติเซอร์แลนด์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านสู่เมือง อานซ่ี (Annecy) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชม.) 
เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักท่ีอยูท่่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอนัดบัความสวยงามของโลก) 
และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยและบรรยากาศดีมากๆ  
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น าท่านชมเมืองเก่า น าท่านถ่ายรูปกบั Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน ้า ตั้งโดดเด่นอยูใ่นคลอง 
เคยเป็นท่ีอาศยัของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษท่ี 12  แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล 
จากนั้นก็เป็นคุก แลว้มาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นท่ีท าการของรัฐในศตวรรษท่ี 15 
แลว้  กลบัมาเป็นคุกใหม่อีกคร้ังในช่วงปฏิวตัฝร่ังเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝร่ังเศสไดเ้ขา้
บูรณะใหม่ ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์แสดงนิทรรศการ ประวติัศาสตร์ของเมืองอานซี และซาววั และ
ปัจจุบนัมุมของอาคารแห่งน้ีก็ยงัใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ ของเมืองดว้ย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลกัษณ์ท่ีถูก
ถ่ายไว้มากท่ีสุดในฝร่ังเศส  อิสระใหท่้านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกสินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ   

 
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่หมู่บา้น อวีัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใชเ้วลา 
1 ชม. ) เป็นเมืองท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี เป็นเมืองในยคุกลางของยโุรป ท่ียงัมีการอนุรักษเ์ก็บ
รักษาปราสาท ประตูเมือง และก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ปัจจุบนัถูกจดัให้เป็นหน่ึงในหมู่บา้น 18  ท่ี
สวยท่ีสุดของฝร่ังเศส โดยไดฉ้ลองอายคุรบ 700 ปี ในปี 2006 และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 
2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือนถูกประดบัดว้ยดอกไมไ้ม่วา่ จะฤดูไหนก็ตามจน
ไดรั้บรางวลั “Four Flowers” ระดบัยโุรป จนไดรั้บการขนานนามวา่ หมู่บ้านดอกไม้  และไดรั้บ
รางวลั International Trophy for Landscape และพืชสวน และยงัไดรั้บเป็น “หน่ึงในหมู่บา้นท่ี
สวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” (Les Plus Beaux Village de France)   
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อิสระน าท่านเดินชมหมู่บา้นใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตาม
อธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เจนวีา (GENEVA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) น า
ชมเมืองเจนีวา เมืองศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติเมืองท่ีตั้งองคก์รระดบัโลก อาทิองคก์าร
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การคา้โลก(WTO) น าท่านชมเมืองเจนีวา เร่ิมจากน าท่าน ชมน ้าพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) 
อนุสาวรียก์ารรวมชาติและนาฬิกาดอกไม ้ 

 
อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั BRISTOL HOTEL GENEVA หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัที่ (7)     เจนีวา - น่ังรถไฟความเร็วสูง TGV – กรุงปารีส - ช้อปป้ิง - ล่องเรือแม่น ้าแซน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟความเร็วสูง TGV 2nd CLASS สู่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ใชเ้วลา
ประมาณ 3.15 ชม.   
หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านชม กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนน์บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี 
เมืองปารีสมหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  น าท่านเดินทางสู่ ร้าน
ปลอดภาษ ี(DUTY FREE) เพื่อใหท่้านไดส้นุกสนานเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  
NAME จากยโุรป ในราคาสุดพิเศษ !! จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส
ภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัเปิดใหม่  LA SAMARITAINE ไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการอีกคร้ัง
เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2021 หา้งท่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ ART 
NOUVEAU และ ART DÉCO ซ่ึงถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี 
จนไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรม
ฝร่ังเศส  หา้ง LA SAMARITAINE เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตร์แห่งใหม่ท่ีเนน้ย  ้าถึง
เสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่วา่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์
และมีนิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอดของฝร่ังเศส ท่ีปัจจุบนัมีสาขากวา่ 61 แห่ง มี
ผูค้นมาใชจ่้ายวนัละ 1,000,000 คน /วนั ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมแทบจะทุกยีห่้อต่างมากมาย เช่น 
PRADA,LUIS VUITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แวน่ตา
รองเทา้,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางน ้ าหอม   อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั  
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 จากนั้นน าท่านล่องเรือไปตามแม่น ้า แซน (Seine River) ผา่นสถานท่ีส าคญัโบราณสถานและ
อาคารท่ีเก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ฟูร์ ศาลาวา่การโอเตลเดอวลิส์
เกาะเซ็นตห์ลุยส์ โบสถน์อร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์เซยแ์ซงวาลิด พระราชวงับูร์บ็อง 
สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 
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ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั          NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (8) กรุงปารีส – เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายน์  -  หอไอเฟล - ถ่ายรูปพพิธิภัณฑ์ลูฟท์ 
ประตูชัย –  ถนนชองป์เซลเิซ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 
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น าท่านเดินทางไปยงั เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยั
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ ( VERSAILLES PALACE ) (มีไกด์
บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  
พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหใ้หญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บ
การตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง  

 

 
น าท่านชมความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของ
ราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมา
ของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจน
ไดเ้วลานดัหมาย 
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กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านนอกประตูทางเข้ากระจกพริะมิด พพิธิภณัฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU 
LOUVRE) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด และเก่าแก่ท่ีสุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และ
ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีตวัอาคารเป็นพระราชวงัหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 ไดย้า้ยราชส านกัไปยงัพระราชวงัแวร์ซายส์ กระทัง่ปี ค.ศ. 1793 ภายหลงัการปฏิวติั
ฝร่ังเศส ลูฟวร์จึงไดรั้บการบูรณะใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยมวลหมู่อาคารหลายหลงั ส าหรับตวัพิพิธภณัฑแ์ลว้ประกอบดว้ยอาคาร 3 
หลงัดว้ยกนั แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไวอ้ยา่งชดัเจน โดยพิพิธภณัฑล์ูฟวร์ แห่งน้ี
ไดจ้ดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอนัทรงคุณค่าระดบัโลกไวเ้ป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะส าคญัมีถึง 6,000 ช้ิน 

 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอนัดบัหน่ึงในการ
ถ่ายภาพหอไอเฟล เน่ืองจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยูบ่นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะชองส์เดอ
มาร์ส และดว้ยขนาดอนักวา้งใหญ่ของสวน บวกกบัสนามหญา้สีเขียวขจี และตน้ไมห้ลากหลาย
ชนิดในบริเวณรอบๆ ท าใหทุ้กคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลไดอ้ยา่งไม่
ยาก  
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จากนั้นน าท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 
Rue de l'Université ซ่ึงจากจุดถนน 2 ฝ่ังซา้ยขวาของหอไอเฟล จากจุดน้ีเราจะไดภ้าพของอาคาร
เก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝ่ังท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายหุลายร้อยปีท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี 
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จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจตัุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซ่ึงเป็นจุดถ่ายรูปอีก
ดา้นหน่ึงของหอไอเฟลไดอ้ยา่งสวยงาม ท่ีหา้มพลาดอีกจุด อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจก่อนกลบัเมือง 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลเิซ่ ( Champ Elysee) ตน้แบบถนนราชด าเนิน
ของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  
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 น าท่านถ่ายกบั ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝ่ัง อิสระให้
ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นใหท่้านไดมี้เวลาเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นม และ
สินคา้หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้
ซ่ึงมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆใหท่้านไดถ่้ายรูปเล่น 
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ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง พเิศษ เมนู  ซีฟู๊ด /หอยเอสคาโก้ / สเต็ก / ไวน์  
ที่พกั          NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (9) ปารีส -  สนามบิน ชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอินและท า  
TAX REFUND 

13. 30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931  

วนัที่(10) สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคณุท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

4 - 13 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 

19 - 28 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 

2 – 11 มิถุนายน 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 

 

      โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (15,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
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- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหว,    โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
 

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นัง่บนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท 

แลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้ง

เป็นผูร้อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ 

เป็นผูก้  าหนด 
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4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร
ยนืยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นั
สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้อง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ัง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ
ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
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2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 

 


