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นครรฐัวาตกินั เทีย่วชมมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล า้คา่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่วเกาะเวนสิ ชมววิบรรยากาศของเวนสิ “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” 

แวะเทีย่วมลิาน มชีือ่เสยีงในดา้นแฟช ัน่และศลิปะ พรอ้มถา่ยรปูกบัมหาวหิารแหง่มลิาน 

พกัสวสิเซอรแ์ลนด ์2 คนื พกั Interlaken สถานตากอากาศทีน่กัทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลกชืน่ชอบมากทีส่ดุ  

พกัเมอืงลเูซริน์ เมอืงเล็กๆอนัแสนนา่รกั ชมสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง สะพานไมช้าเปล และ สงิโตหนิแกะสลกั 

หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบ Lake Brienz จากซีร่ ีย่เ์กาหลชีือ่ดงั Crash Landing On 

You 

เมอืงซุก ถา่ยรปูกบั CLOCK TOWER แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของเมอืง ทีม่คีวามสงู 52 เมตร   
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น ัง่รถไฟดว่น TGV เขา้สูป่ารสี  และ  ข ึน้ช ัน้ 2 ของหอไอเฟิล  สญัลกัษณ์ของนครปารสีเลศิหรอูลงัการโรแมน

ตคิ 

พระราชวงัแวรซ์ายส ์และพพิธิภณัฑล์ฟูร ์(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย ในแตล่ะหอ้ง ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไมม่ตีอ่

ควิ) 

 

 

 

 

วนัแรก          

กรงุเทพฯ –  โดฮา - โรม 

 

17.00 น.   คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR 

AIRWAYS (QR) สังเกตุป้าย กราเซยี กรุ๊ป เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระบตัรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 

20.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่QR 835/ QR 115 แวะเปลีย่นเครือ่งที่

สนามบนิโดฮา  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่อง        

โรม – กรงุวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซยีม – น า้พุเทรวี–่ บนัไดสเปน –วหิารแพนเธออน –  ปิ

ซา่ (อติาล)ี 

 

06.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี ่(ฟูมซิโิน)  หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลซี ึง่มอีดตีอันยิง่ใหญ่ และเกรยีงไกร

ในยคุจักรวรรดโิรมนัเรอืงอ านาจเมือ่ราวกวา่ 2,000 ปีทีผ่า่นมา  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่นครรฐัวาตกินั รัฐอสิระทีป่กครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์

นกิายโรมนัคาทอลกิ  

 น าทา่นเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ 

  สถาปัตยกรรมล ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก 

“เพยีตา้” ผลงานของศลิปินเอก ไมเคลิแองเจโล  เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรน์นิี และยอดโดม

ขนาดใหญ่ซึง่ปัจจุบันเป็นสิง่ล ้าค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ีชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจักรวรรดโิรมัน

อนัศักดิส์ทิธิ ์โรมนัฟอร่ัม  

 จากนัน้คณะแวะถา่ยรปูทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม  
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  โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีายักษ์ทีส่ามารถจุคน

ไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสรา้งใหส้นามกฬีามลีักษณะเป็นรปูวงร ีเพือ่ใหผู้เ้ขา้ชม

รูส้กึเขา้ใกลนั้กกฬีา ถอืเป็นตน้แบบของสนามกฬีาในปัจจบุนั  

 จากนัน้ให ้ทา่นถา่ยภาพคูก่บัประตชูยัคอนสแตนตนิ สัญลักษณ์แห่งชยัชนะและทีม่าของ “ ถนนทุก

สายมุง่สูก่รงุโรม ” รถโคช้น าทา่นวิง่ผา่นชมสถานทีต่า่งๆรอบกรงุโรม 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)  (อาหารจนี)  

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม น า้พุเทรวี ่ 

  น ้าพทุีส่วยงามและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลก  

  ชือ่ “เทรวี”่ นัน้มาจากค าวา่“ตรวีอิมุ” หมายถงึพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค 

ออกแบบและกอ่สรา้งโดย นโิคลา ซาลวี ่ซ ึง่องคส์มเด็จสันตะปาปา ครเีมนตท์ี ่12ไดม้อบหมายใหส้รา้ง

ขึน้ในปี 1732 การก่อสรา้งด าเนนิเรือ่ยมาจนกระทั่งภายหลังการสิน้พระชนมส์มเด็จสันตะปาปาที ่เออร์

บัน ที ่8 ไดห้ยดุชะงักลง และด าเนนิการสรา้งต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทัง้สิน้ 30 ปี มี

ทางระบายน ้าเวอรโ์ก ้บรเิวณลานดา้นหนา้นัน้ก่อสรา้งมากว่า 2,000 ปี ครัง้สมัยโรมโบราณซึง่ปกครอง

โดยจักรพรรดอิอกสัตัส ซึง่ตรงเวลา 19 ปี กอ่นครสิตศ์ักราช รูปปั้นแกะสลักทีเ่ลศิหรูอลังการทีอ่วดโฉม

ใหผู้ไ้ปเยอืนไดย้ลนัน้ ไดแ้นวคดิจากความยิง่ใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” ว่ากันว่า 

หากใครทีไ่ดโ้ยนเหรยีญลงไปในน ้า เขาหรอืเธอผูนั้น้จะไดก้ลับมาเยอืนอกีในสกัวัน  

 จากนัน้ใหค้ณะไดถ้า่ยรปูภาพคู ่บนัไดสเปน  

  ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาล ีชือ่ Francesco de Sanctis  เชือ่มระหว่าง Piazza di 

Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป มขีัน้บันได

ทัง้หมด 138 ขัน้ ใชส้ าหรับเดนิเลน่หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ทีย่า่นบันไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อน

ของชาวอติาลแีละนักทอ่งเทีย่วหลากหลายเชือ้ชาต ิ  

 น าทา่นชม วหิารแพนเธออน  

  สถาปัตยกรรมส าคัญ สรา้งขึน้โดยจักรพรรดมิาร์คุส วบิซานอิุส อะกรบิปา จุดมุ่งหมายในการ

สรา้งไม่ชดัเจนต่อมามกีารสรา้งใหมใ่นสมัยจักรพรรดฮิาเดรยีน ใน ค.ศ. 126 และซอ่มใหญ่ในปี ค.ศ. 

202 โดยจักรพรรด ิเซพตมิอิุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสรา้งในสมัยจักรพรรดฮิาเดรียนมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องคห์รอืเทพแหง่ดาวในระบบสรุยิะ APOLLO พระ

อาทติย ์DIANA พระจันทร ์MARS อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร ์SATURN 

เสาร ์ลักษณะเดน่ของตัววหิารคอืมหีลังคาทรงกลมและโคง้เป็นครึง่วงกลมวางอยูบ่นเสาหนิแกรนติขนาด
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มหมึา วหิารมีความสูงถงึ 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวหิาร รวมถงึโครงสรา้งที่

แข็งแรงและยนืหยดัมานานกวา่สองพันปี ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่7 เป็นตน้มา วหิารแหง่นี้ถกูใชเ้ป็นโบสถ์

โรมนัคาทอลกิ อทุศิแด่พระแมม่ารแีละผูพ้ลชีพีเพือ่ศาสนา 

 ออกเดนิทางสู ่แควน้ทอสคานา่ เมอืงปิซา่ ( ประมาณ 359 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 4 ชม. 30 นาท ี

) ทา่นจะไดช้มทวิทัศนอ์นัสวยงามของบา้นเรอืนแบบอติาลแีละปราสาทตัง้สงูสงา่งามอยูบ่นเนนิเขา และ

เป็นแหลง่ผลติไวนช์ัน้ดขีองเมอืงนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

 (อาหารพืน้เมอืง สปาเก็ตตีต้น้ต าหรบัอติาล ี+ อาหารจานหลกั (เมนคอรส์) + ของหวาน) 

 

 

 

 

 

  พกัคา้งคนื ณ GALILEI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม           

เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก – เมสเตร ้– น ัง่เรอืสูเ่กาะเวนสิ – สะพานถอนลมหายใจ 

–  จตัรุสัซานมารโ์ค – วหิารซานมารโ์ค  (อติาล)ี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นชม หอเอนเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก   

 ทีเ่มอืงปิซา่   ประเทศอติาล ี เป็นหอทรงกระบอก 8 ชัน้ สรา้งดว้ยหนิออ่นสงู 181 ฟตุ เริม่สรา้งเมือ่ ค.ศ.

1174 แต่การกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงเมือ่ก่อสรา้งไปไดป้ระมาณ 4-5 ชัน้ เนื่องจากพืน้ดนิใตอ้าคารเริม่ยุบลง 

จากการทีร่ากฐานของอาคารไมม่ัน่คงพอ อยา่งไรก็ตามตอ่มาไดม้กีารกอ่สรา้งเพิม่เตมิจนเสร็จสิน้เรยีบรอ้ยเมือ่ปี

ค.ศ.1350 ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงบางสว่นของโครงสรา้งดา้นบนไปจากแผนผังเดมิเพือ่ถว่งดลุกบัการเอยีงของหอ 

โดยรวมระยะเวลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้  176  ปี แตต่ัวหอก็ยงัเอนไปจากแนวตัง้ฉากถงึ14 ฟตุ  
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 ปัจจุบันนี้ไดปิ้ดไม่ใหนั้กท่องเที่ยวขึน้ไปชมดา้นบนแลว้   เนื่องจากว่าหอจะเอนลงเรื่อยๆ ซึง่บรรดา

วศิวกรก าลังหาทางทีจ่ะหยดุยัง้การเอนและอนุรักษ์ใหม้สีภาพเอยีงไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลังไดช้มไปอกีนานๆ ส าหรับ

หอเอนปิซา่นีภ้ายในมเีสาหนิออ่นทีส่ลักลวดลายดว้ยฝีมอืจติรกรชือ่ดังแหง่ยคุไดส้ลักลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  

ทีห่อเอนปิซา่แหง่นี ้เป็นทีท่ีก่าลเิลโอขึน้ไปท าการทดลองทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัแรงดงึดดูของโลก 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) (อาหารจนี)  

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เกาะเวนสิ – เมรเตร ้ (ประมาณ 327 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 40 นาท ี) 

เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการกล่าวขานว่าโรแมนตกิทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทน

ถนน” มเีกาะเล็กใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มมากกวา่ 400 แหง่  

  เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค (ระยะเวลาในการน่ังเรือ ประมาณ 30 นาที) ศูนย์กลางของนครเวนิส 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มอนุสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อมานูเอลที ่2 บดิาของชาวอติาเลีย่น ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ

คูก่บัสะพานถอนหายใจ ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่ง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี 

อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันัน้อกีดว้ย ชม จัตรัุสเซนตม์ารค์โค ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์

เป็นฉากหลัง สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ 

  อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของเวนสิตามอธัยาศัย อาท ิเครือ่งแกว้มรูาโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้

ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครือ่งแกว้แต่ละชิน้มรีูปแบบ และคุณภาพเป็นที่

ยอมรับจากนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก   

  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเมสเตร ้

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

 (อาหารพืน้เมอืง พซิซา่ตน้ต าหรบัอติาล ี+  อาหารจานหลกั (เมนคอรส์) + ของหวาน) 
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 พกัคา้งคนื ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่           

เมสเตร ้– มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – อนิเทอรล์าเคน่ ( สวติเซอรแ์ลนด ์) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงมลิาน ( ประมาณ 265 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 15 นาท ี)  เป็น

เมอืงหลวงของแควน้ลอมบารเ์ดยี และเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอม

บารด์ ีมชี ือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั่นในลักษณะเดยีวกับ นวิยอรก์ ปารสี 

ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มลิานยังเป็นที่รูจ้ักจากประเพณีครสิตม์าสทีเ่รียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) 

อตุสาหกรรม ผา้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ สโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ลิาน และ สโมสร

ฟตุบอลเอซมีลิาน   

 ถา่ยรปูกบั มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) เป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเมอืงมิ

ลาน และเป็นวหิารหนิออ่นสถาปัตยกรรมโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี ลักษณะเด่น

ของวหิารทีน่อกเหนอืจากความวจิติรงดงามแลว้ ยงัประดับประดาไปดว้ยรูปั้นนับกว่า 3,000 รูป ทีส่วยงามไมแ่พ ้

กนั 

 

 

 

 

  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) (อาหารจนี)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน่ ( ประมาณ 293 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 

3 ชม. 50 นาที ) เมอืงหลวงของแบร์นเนอรโ์อเบอรล์ันด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมอืงตากอากาศ

สวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 

Brienzersee ท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอันลอืชือ่ , 

นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯ  

ใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่น ชืน่ชมบรรยากาศของตัวเมอืงทีม่ทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไม ้

เล็กๆ น่ารักสรา้งสสีนัใหต้ัวเมอืง รวมทัง้มอีาคารคาสโินคซูาลอายกุวา่ 100 ปีทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรม

ทีโ่ดดเดน่ และยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8)  (ฟองดวู ์ตน้ต ารบัสวติเซอรแ์ลนด)์  

 

 

 

 

 

  พกัคา้งคนื ณ  METROPOLE หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

 

วนัทีห่า้         

พชิติยอดเขาจงุเฟรา – สถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในยโุรป – ถ า้น า้แข็ง 1000ปี – สวสิสฟิงซ ์  – หมูบ่า้นอเิซล์

ทวาลด ์– ลเูซริน์ ( สวติเซอรแ์ลนด ์) 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่9) 

 

 

 

 

 

  

น าคณะออกเดนิทางโดยรถโคช้มุง่หนา้ขึน้สู ่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน่ เพือ่น าทา่นขึน้รถไฟ สายจุงเฟรา

บาหเ์นน ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์แบบสวสิเซอร์แลนด์ขนานแท ้ที่มทีุ่งหญา้อันเขยีวขจี 

ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ล ิหรอืใบไมเ้ปลีย่นสใีนชว่งฤดูใบไมล้่วง บา้นหลังนอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆ

ทรงสวสิชาเลต ์ฝูงวัวพืน้เมอืงทีก่ระจัดกระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทั่วบรเิวณ ล าธารน ้าธรรมชาตเิล็กๆทีใ่สสะอาด

และฉากหลังทีม่ภีเูขาหมิะตัง้ตระหงา่นขาวโพลน ซึง่จะท าใหค้ณะไดรั้บความประทับใจเป็นอยา่งยิง่  

น ัง่รถไฟชมววิทอ่งเทีย่วธรรมชาตบินภูเขาสูงแหง่แอลป์  แลว้เปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานี

ไคลนไ์ชเด็ก รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,464 เมตร 

จนกระท ัง่ถงึ สถานรีถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึง่มคีวามสงู 4,158 

เมตร (13,642 ฟตุ)  จุดสูงสุดคอืลานน ้าแข็งขนาดใหญ่เรยีกว่า Sphinx  นักท่องเทีย่วหลายๆคนบอกว่าที่นี่



Page 8 of 16 

 

 

 

สวยงามดจุดนิแดนแหง่สวรรค ์เพราะยอดเขาแหง่นี้ปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทัง้ปี อสิระใหท้่านถ่ายภาพ

ความประทับใจตามอธัยาศัยกบัแบบจใุจ ไมม่เีรง่รบี  

จากนัน้น าท่าน ชม ถ า้น า้แข็ง 1,000 ปี  ที่สรา้งโดยการเจาะธารน ้าแข็งเขา้ไปถงึ 30 เมตร พรอ้มชม

น ้าแข็งแกะสลักรปูรา่งตา่ง จากนัน้ชมววิทวิทัศนแ์ละสมัผัสหมิะทีล่านพลาโต Plateau และไมค่วรพลาดการสง่

โปสการด์จากทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลกพรอ้มซือ้ของทีร่ะลกึตา่งๆตามอธัยาศัย   

น าท่านขึน้ สวสิสฟิงซ ์หรอือาคารสังเกตการณ์ ทีค่วามสงู 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมววิได ้

รอบ 360 องศาจากระเบยีงไดป้ระสบการณ์แสนประทับใจ เดนิทางสู่ ยงุคฟ์ราวยอรค์

    -

หลังคายุโรป ไปแลว้ไม่

ไดม้าจดุชมววิ จดุนีเ้หมอืนมาไมถ่งึ 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนัเมนทูีด่ที ีส่ดุ ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว  (มือ้ที ่10) 

 

 

 

 

 

บา่ย  น าทา่นขึน้ สวสิสฟิงซ ์หรอือาคารสงัเกตการณ์ ทีค่วามสงู 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมววิ

ไดร้อบ 360 องศาจากระเบยีงไดป้ระสบการณ์แสนประทับใจ  

  จากนั้นน าท่านลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยงัสถานรีถไฟ ไอเกอรเ์กลทเชอร ์เพือ่น าท่านขึน้

กระเชา้ The V-Cableways (กระเชา้ใหมล่า่สดุ)ลงมายงัเมอืงกลนิเดอรว์าวล ์ 

  น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอเิซลท์วาลด ์ISELTWALD เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบ Lake Brienz 

ซึง่รายลอ้มไปดว้ยววิทวิทัศน์ของแนวเทอืกเขาสูงใหญ่ ในฤดูรอ้นก็จะมแีต่สสีันเขยีว ๆ สดชืน่สบายตา น ้าใน

ทะเลสาบเป็นสฟ้ีาสวยใส บรรยากาศเงยีบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซีร่ีย่เ์กาหลชีือ่ดังอยา่ง Crash Landing 

On You ทีม่าถา่ยท า ณ สถานทีแ่หง่นี ้ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทีส่วยงามนี ้ 

  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (ประมาณ 77 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมอืงนี้

ตัง้อยูร่มิทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ ือ่วา่ เวยีวาลด ์สแตรท์เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่ันธรัฐ  
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 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่11) 

  พกัคา้งคนื ณ  ASTORIA LUCERNE  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่4) 

 

วนัทีห่ก          

เมอืงลเูซริน์ – สะพานไมช้าเปล – อนสุาวรยีส์งิโต – เดนิเลน่ชวิๆชมเมอืง – เมอืงซุก  – ดจิอง  (ฝร ัง่เศส) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่12) 

  น าทา่นชม สะพานไมช้าเปล สญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์ สะพานไมท้ีเ่กา่แกม่อีายหุลายรอ้ย

ปี  น าทา่นชม  อนสุาวรยีส์งิโต สญัลกัษณ์ของความซือ่สตัยแ์ละกลา้หาญของชาวสวติเซอรแ์ลนด ์

ทีเ่สยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังในคราวปฏวิัตใิหญ่ของฝร่ังเศสแกะสลัก

อยู่บนหนา้ผาหนิ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง (ไมใ่ช่ว ิง่ชมเมอืง) หรอื  ชอ้ปป้ิง นาฬกิาสวสิฯ   

อาท ิROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรอืเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึเชน่ 

มดีสวสิฯ พรอ้มสลักชือ่, สนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ, ชอ็คโกแลต เป็นตน้  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซุก (ประมาณ 30 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 35 นาท ี) เป็น

เมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเมอืงซกุเคยเป็นเขตปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด์

แตปั่จจบุนัซกุคอืเมอืงทีร่วยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเรยีกเก็บคา่ภาษีในอตัราต ่าทีส่ดุในโลก ท าใหเ้ป็น

ขอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิการต่อรองราคาทางธุรกจิ และยังตดิอันดับเมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ดหนึง่ในสบิของโลกอกี

ดว้ย  

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บั CLOCK TOWER ทีม่คีวามสงู 52 เมตร มองเห็นไดม้าแตไ่กล สรา้งขึน้ในศตวรรษ

ที ่13 หลังคาเป็นสฟ้ีาขาวและนาฬกิาทีต่ัง้อยูเ่ป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์ีส่ามารถบอกขา้งขึน้ ขา้งแรมของ

พระจันทรไ์ด ้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ชมบา้นเรอืน และทะเลสาบของเมอืงซกุ 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13)  (อาหารจนี)  

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของสวสิเซอรแ์ลนด ์ –  ฝร่ังเศส เดนิทางผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญสู่่

เขตแควน้เบอรก์นัดทีีม่กีารปลกูลกูมสัตารด์เพือ่น ามาผลติมาเป็น “มสัตารด์” อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติไวนช์ัน้ดี

ของประเทศฝร่ังเศส  

เดนิทางเขา้สู ่เมอืงดจีอง (ประมาณ 353 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 45 นาท ี)  ซึง่เป็นอกีเมอืงหนึง่ที่

สวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัดชีมอาคารบา้นเรอืนสมยัเรเนสซองส์

   

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่14) (อาหารพืน้เมอืง สไตลฝ์ร ัง่เศส )  

 พกัคา้งคนื ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่5) 

 

วนัทีเ่จ็ด         

ดจิอง  – รถไฟดว่น TGV –  พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – ถนนชองเอลเิซ ่ – ประตชูยัปารสี –  

อาหารพืน้เมอืงหอยเอสคาโกอ้บเนยในรา้นสดุหร ู (ฝร ัง่เศส) 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงปารสี ดว้ยรถไฟดว่น TGV เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัความ

สะดวกสบาย ดว้ยความเร็วกวา่ 300 กโิลเมตร/ช ัว่โมง (ไมต่อ้งลากกระเป๋าใหญไ่ปใหล้ าบาก เพราะเรา

มรีถบสัขนสมัภาระไปใหท้า่น ) (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาท ี)  จนกระทั่งถงึกรุงปารสี เมอืงหลวง

ของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อลี -เดอ-

ฟรองซ ์จากการตัง้ถิน่ฐานมากว่า 2,000 ปี เมอืงปารสี มหานครซึง่ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงหลวงดา้น

แฟชัน่  ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนอ์นัสวยงามของทุง่ดอกเรบซดี ไรอ่งุน่ และหมูบ่า้นชนบทของ

ฝร่ังเศสจนกระทัง้เขา้สูเ่มอืงปารสี 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่16)  (อาหารจนี)  

บา่ย  น าท่านเดนิทางไปยัง แวรซ์าย อดีตเมอืงหลวงและศูนย์กลางการเมอืงการปกครองในสมัยพระเจา้

หลยุสท์ี ่14 อยูห่า่งจากปารสีไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กโิลเมตร  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย ในแตล่ะหอ้งขอ้มูลแนน่ป๊ึก ทีส่ าคญั

เทีย่วแบบ VIP ไม่มตี่อควิ) พระราชวังที่ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อใหใ้หญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของ

พระราชวังซึง่ไดรั้บการตกแตง่ไวอ้ยา่งหรหูราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ อาทเิชน่ หอ้งอพอลโล, 

หอ้งนโปเลยีน หอ้งบรรทมของราชนิี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสันตภิาพ รวมถงึเรือ่งราว
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และความเป็นมาของอดีตอันยิง่ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ

บรเิวณอทุยานอนัรม่รืน่และหลากหลายดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสสีนัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืบาตามูซ เพือ่ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน ชมววิทวิทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชืน่ชม

ความงามของทัศนยีภาพของนครปารสี ชมสถานทีส่ าคัญคู่บา้นคู่เมอืงสองฝ่ังของแมน่ ้าแซน โบราณสถาน และ

อาคารทีเ่ก่าแก่สรา้งดว้ยศลิปะแบบเรเนสซองส ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทับใจกับ

ความสวยงามของทัศนียภาพทีร่่วมกันสรรสรา้งใหน้ครปารสีไดช้ือ่ว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก อาทเิชน่ สะพานอเล็กซานเดอร,์ ศาลาวา่การ, จตัรุสัคองคอรด์, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซเิต ้

ศนูยก์ลางเมอืงแหง่แรก สถานทีต่ัง้ มหาวหิารนอเตรอดาม หรอืโบสถน์อเตรอดาม สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ

ที่ประดับตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างงดงาม ซึง่ในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับพธิีราชาภเิษกนโปเลียนขึน้

ครองราชย ์มอีายเุกา่แกก่ว่า 800 ปี และท าใหป้ารสีโดดเด่นเป็นมหานครทีง่ดงามแห่งหนึง่ของโลก (ในกรณีที่

น ้าในแม่น ้าแซนขึน้สูงกว่าปกตหิรือมเีหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซน

อาจจะไมส่ามารถด าเนนิการได)้  

จากนัน้น าท่านไปชม ประตูชยั สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนน่ังรถผ่านชมสองฟากฝ่ัง 

ถนนชองป์เซลเิซ ่ตน้แบบถนนราชด าเนนิของไทย ซึง่เต็มไปดว้ยคาเฟ่และรา้นคา้แบรนดเ์นมจากดไีซเนอรช์ือ่

กอ้งโลก น าท่านผ่านชม จตัุรสัคองคอรด์ สถานทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ในหนา้ประวัตศิาสตรข์องฝร่ังเศสและ

ยโุรป เป็นลานประหารทีต่ัง้กโิยตนิ ซึง่ครา่ชวีติผูค้นนับพันในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศสปี ค.ศ. 1789   

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารแบบพืน้เมอืงฝร ัง่เศส (เมน ูหอยเอสคาโกอ้บเนย ,ทา่นสามารถ เลอืก สเตก๊สไตล์

ฝร ัง่เศส 1 อยา่ง อาท ิเป็ดอบซอส/ ปลา / เนือ้ววั / แกะ  พรอ้มจบิไวนฝ์ร ัง่เศส ตบทา้ยดว้ยของหวาน ) (มือ้ที ่

17) 
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  พกัคา้งคนื ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 เทยีบเทา่ (คนืที ่6) 

 

วนัทีแ่ปด       

ขึน้หอไอเฟลช ัน้ 2 – DUTY FREE – พพิธิภณัฑล์ฟูร ์– ชอ้ปป้ิง – โดฮา 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่18) 

 น าทา่นถา่ยภาพ หอไอเฟล เป็นทีร่ะลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจุดทีส่วยทีส่ดุและสามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน จากนัน้น าทา่น ขึน้ลฟิทส์ูช่ ัน้ 2 ของหอไอเฟิล  สญัลกัษณ์ของนครปารสีเลศิหรูอลงัการโรแมน

ตคิ เป็นหอสงูสรา้งดว้ยโครงเหล็กทัง้หมด โดยชาวฝร่ังเศสชือ่ กุสตาฟ เอฟเฟล มคีวามสงู 984 ฟตุ ใชเ้หล็ก

ทัง้หมด 7 พันตัน สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1887 เพือ่เป็นประตมิากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏวิัตฝิร่ังเศส 

ท่ามกลางเสยีงคัดคา้นของประชาชนในสมัยนัน้ว่า รูปทรงน่าเกลยีดอัปลักษณ์เป็นทีสุ่ด หารูไ้ม่ว่าอกีไม่กีส่บิปี

ตอ่มา หอเหล็กสงู 324 เมตร น ้าหนัก 10,000 ตันนี ้จะกลายเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงทีค่นทั่วโลกอยากมาเห็น 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ สนุกสนาน ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของกรงุปารสี ไดอ้ยา่งทั่วถงึและจใุจ   

 หลังจากนัน้น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญ่ อลังการ ณ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย ขอ้มูล

แนน่ป๊ึก ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไมม่ตีอ่ควิ) หรอืในชือ่ทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

มชี ือ่เสยีงทีส่ดุเกา่แกท่ีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัวตกึทีต่ัง้อยูเ่คยเป็นพระราชวังมากอ่น โดยกษัตริ

ฟิลปิ-ออกสัตัส สรา้งเป็นป้อมปราการ จากนัน้พระเจา้ชารล์ที ่5 ไดข้ยายป้อมปราการลูฟรใ์หเ้ป็นพระราชวัง พระ

เจา้หลุยส ์13 และ14 เคยประทับอยู่ที่นี่ ปัจจุบันลูฟร์เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่

ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 40,000 ช ิน้ มตีัง้แตศ่ลิปะสมยัอทีรัสกนั กรกี โรมนั อยีปิตภ์าพเขยีนและ

ปตมิากรรมยคุเรเนสซองซ ์ใหท้่านไดถ้า่ยรูปกบัพรีะมดิแกว้ ซึง่เป็นทางเขา้หลักออกแบบโดยสถาปนกิเชือ้

สายอเมรกินั – จนี  

 น าท่านชืน่ชม ภาพวาดโมนาลซิา ของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีจติรกรและสถาปนกิอัจฉรยิะชาวอติาเลยีน 

ภาพวาดชวนพศิวงเนื่องมาจากรอยยิม้อันเป่ียมดว้ยเลศนัยของนางทีอ่ยูใ่นภาพ จนท าใหผู้ค้นวจิารณ์กันมากว่า

แทจ้รงิแลว้โมนาลซิา่ คอืใครกันแน่ เป็นบุรุษหรอืสตร ี  ชมรูปปั้นภาพเทพธดิาวนัีส (VENUS DEMILO) และ

ศลิปะส าคัญของโลกภายในพพิธิภณัฑ ์  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่รา้นปลอดภาษ ีเพือ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ มากมาย อาทิ

เชน่ เครือ่งส าอาง, น ้าหอม, เครือ่งประดับ, กระเป๋าหนัง และเครือ่งหนังอืน่ๆ รวมทัง้เสือ้ผา้ BRAND  NAME จาก

ฝร่ังเศส 
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เทีย่ง อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพือ่สะดวก และใหเ้วลากบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

บา่ย               จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง แกลลารี ่ลาฟา

แยตต ์ซ ึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่อ้รวมถงึ LOUISE VUITTON ท่านทีไ่มม่คีวามประสงคช์อ้ปป้ิงสามารถเดนิ

ชมความงามของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านชอ้ปป้ิงอยู่กลางเมอืง มอีาคาร

บา้นเรอืนสวยงามมาก ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอรโ์กล เพือ่ท าการเช็คอนิ และ

ท า TAX REFUND  

22.25 น.         ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่ QR 038 / QR 832  แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดเทีย่วบนิ 

 

วนัทีเ่กา้         

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ) 

 

19.00 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสด.ี..พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ ฝร่ังเศส 9 วัน 

โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราคา่บรกิาร 
ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งคู)่ 

พักเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

วันที ่ 28 พ.ค. – 5 ม.ิย. (วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 93,999 25,000 

วันที ่ 18 – 26 ม.ิย. 95,999 28,000 

วันที ่ 9 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบชูา + วันเขา้พรรษา)  98,999 28,000 

วันที ่ 23 – 31 ก.ค. (วันเฉลมิฯพระเจา้อยูห่ัว) 98,999 28,000 

วันที ่ 6 – 14 ส.ค. (วันแมแ่หง่ชาต)ิ 98,999 28,000 

วันที ่ 10 – 18 ก.ย.  96,999 28,000 

วันที ่ 24 ก.ย. – 2 ต.ค.  96,999 28,000 

วันที ่ 8 – 16 ต.ค.  96,999 28,000 

วันที ่ 22 – 30 ต.ต. (วันปิยมหาราช) 96,999 28,000 

วันที ่ 29 ต.ค. – 6 พ.ย. 96,999 28,000 

วันที ่ 12 – 20 พ.ย.  94,999 25,000 

วันที ่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 94,999 25,000 
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** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ ** 

 ** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 6 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทวัรเ์ป็นการตกแตง่เพือ่การโฆษณาเทา่น ัน้ ** 

***หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงราคากรณีผูร้ว่ม      เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 

ทา่น*** 

ทกุทา่นทีร่ว่มเดนิทางตอ้งม ี 

1. วคัซนี-พาสปอรต์ / พาสปอรต์ตวัจรงิตอ้งมอีายุการใชง้านเกนิ 6 เดอืน  

2. ทา่นตอ้งไดรั้บการฉดีวคัซนี โควดิ-19 ทัง้ 2 โดสเรยีบรอ้ย กอ่นการเดนิทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวัคซนีทีไ่ดรั้บการยอมรับจาก

องคก์ารสหภาพยโุรป  

ส าหรบัทา่นทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมงัสวริตั ิ , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ้ , ไม่ทานไก ่, ไม่ทานปลา  โปรดแจง้ล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 2 สปัดาห ์ 

* ในกรณีเลือ่นการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นท าการยืน่วซีา่ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการ

เลือ่นตัว๋ และเอกสารเพิม่เตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยูต่อ่  

 

***หมายเหตขุอ้ส าคญัทีท่า่นควรทราบ*** 

1.)ในการยืน่วซีา่ ทางบรษัิท จะท าการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทตูจะเป็นผูก้ าหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซี่า เป็นการยืน่วี

ซา่แบบกรุ๊ปเทา่นัน้(ปกตสิถานทตูจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซีา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  ซึง่อตัราคา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นรายการทวัรแ์ลว้ 

***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ างวดแรกแลว้ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ *** 

 

อตัรานีร้วม 

1) คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด (น ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 25 กโิลกรัม/กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง

ทา่นละ 7 กโิลกรัม) 

2)    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3)    คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 

12 ช ัว่โมง/วนั) 

4) คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ  

5)    คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ 

เนือ่งจากอยูใ่นภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงาน

เทศกาล งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

6)    คา่อาหารเลศิรสทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

7)    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

8)    คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบยืน่ปกต ิ(ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่ให ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่ 

9)    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1)    ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

3)    คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  

4)    คา่น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 25 กโิลกรัม  และมจี านวนมากกวา่ 1 ชิน้ (ระเบยีบของสายการบนิ)  

5)  คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยโูร ตอ่ทา่น 

6)  คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 15 ยโูร ตอ่ทา่น 

7) คา่ตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 กอ่นขึน้เครือ่งบนิจากเมอืงไทยและขาออกจากยโุรป 

8) คา่ตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 และโรงแรม1คนืเพือ่รอผลตรวจเมือ่มาถงึเมอืงไทยตามนโยบายรัฐ 
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9 )   คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแตล่ะประเทศ (ในบางประเทศถา้ไมม่จีะไมส่ามารถเขา้รา้นอาหารหรอืโรงแรมได)้ 

 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นท าการจองทวัร*์** 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 41,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทหีรอืก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ไม่ว่าผลของวซี่าจะออก

หรอืไมอ่อกก็ตาม มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 50 วนักอ่นเดนิทาง (คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท) มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

เงนิงวดแรก (ทา่นละ41,000บาท)  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วนั บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 60 % ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วนั บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 90 % ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิกะทนัหันกอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ  10 วนั เนือ่งจากมคีา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการทีไ่ดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อนเฟิรม์มาจากทางยุโรป ,ประกัน

การเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ในการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรน

ลายนิว้มอื โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ทา่นที่

มคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมี

ผลต่อการพิจารณาวซี่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านั้น มไิดเ้ป็นผู ้

พจิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 กรณีวซี่าทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้

ดงัตอ่ไปนี ้

- ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้ส ิน้แมว้า่จะผ่านหรอืไม่ผา่นการพจิารณา 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ด าเนนิการและ คา่บรกิาร  4,500 บาท 

- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซี่า ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณา ต ัว๋เครือ่งบนิ

ถา้ออกต ัว๋มาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นือ่งจากบรษัิทจองตั๋วเป็นตัว๋กรุ๊ปซึง่ตัว๋กรุ๊ปจะไมส่ามรถ REFUND คนืได ้ 

- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ี 

หากทา่นผา่นการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%ไมว่า่

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ในกรณีทีท่างบรษิทัขอเอกสารเพิม่เตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทีข่อมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่นไมน่า่เชือ่ถอื 

/ มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทนัเวลานดัหมายตามทีส่ถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไมร่บัโทรศพัทส์ถานทูต / 

การใชค้ าพดูไมส่ภุาพกบัสถานทตู และสง่ผลท าใหว้ซี่าไมผ่า่นการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืเงนิใหท้า่น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการ

เดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

 ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม  ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้

เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ปคอนเฟิรม์ 100% กอ่นทีจ่ะ

ส ารองยานพาหนะ 

 

หมายเหต ุ  

1. กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภัยธรรมชาต ิ   รถตดิ  

ท าใหไ้ม่สามารถกนิ-เทีย่วและพักโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบ ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ไมไ่ดรั้บคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้ส ิน้จากทางสาย

การบนิ แตท่างบรษัิทฯ จะคงไวซ้ึง่ผลประโยชน์สงูสดุทีล่กูคา้พงึจะไดรั้บอยา่งเต็มความสามารถ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่



Page 16 of 16 

 

 

 

ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นสดุวสิยั โดยจะพยายามใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุกบัทา่น 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ 

สภาพทางการเมอืง ภัยธรรมชาต ิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวิยาวจนท าใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตยั่งคงจะรักษา มาตราฐานการ

บรกิาร และประโยชนข์องลกูคา้ทกุทา่นไวเ้หมอืนเดมิ 

4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบในสว่นทีเ่ป็นทรัพยส์นิสว่นตวั ไมว่า่บางสว่นหรอื ทัง้หมด อาทเิชน่ พาสปอรต์, ของมี

คา่, กระเป๋าเงนิ, กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้ 

 

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 ี
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 


