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ยโุรปสเปเชยีล A 10 วนั (AF…2022) 
อติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ัง่เศส 

  
สมัผัสอดตีอนัเกรยีงไกรของกรงุโรม ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัลอืลั่นของเหลา่ศลิปินเอกของโลก  ชมหอเอน
เมอืงปิซา่ เดนิเลน่ในฟลอเรน้ซ ์กอ่นไปเวนสิ  เมอืงสดุแสนโรแมนตกิราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ ชมบา้นจเูลยีตทีเ่วโรนา 
ชมโบสถแ์สนสวยทีม่ลิาน  เพลดิเพลนิกบัประเทศทีส่วยทีส่ดุอยา่งสวติเซอรแ์ลนด์  เมอืงอนิเทอรล์าเกน้  ชมทัศนยีภาพ
และเลน่หมิะอยา่งจใุจบนยอดเขาจงุฟราว สดุทา้ยในปารสี มหานครแหง่แฟชัน่ ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์พพิธิภณัฑล์ฟุร ์มี
เวลาชอ้ปป้ิงสบาย ๆ  

ทวัรส์รา้งชือ่ รบัประกนัคณุภาพ / ไมเ่ขยีนบรรยายเกนิจรงิ 
สายการบนิ แอรฟ์รานซ ์ขาไปแวะปารสี - ขากลับบนิตรงเขา้กรงุเทพฯ  
โรงแรม รับประกนั 100% / อติาลพัีก 4 คนื ไมร่บีเกนิไป, สวสิพักทีเ่ดยีว 2 คนื, ปารสีพักทีเ่ดยีว 2 คนื รวม 8 

คนื ปารสี เนน้พักโรงแรมในเขตชัน้ใน ไมต่อ้งฝ่ารถตดิเขา้ - ออก (ปารสีรถตดิมาก) 
รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง / ลฟิทข์ึน้หอไอเฟิล ชัน้ 2  
เรอื  คา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ทีเ่วนสิ / รวมคา่ลอ่งแมน้ํ่าแซน ปารสี ใหญ ่สะดวกปลอดภยั  
กระเชา้ กระเชา้ใหมล่า่สดุ EIGER EXPRESS ขึน้จงุฟราวยอรค์ TOP OF EUROPE 
รถไฟ  รถไฟไตเ่ขาลงจากจงุฟราวยอรค์ / รถไฟ TGV 
อาหาร  เชา้แบบอเมรกินั กลางวัน-คํ่า แบบพืน้เมอืง และเอเชยี (เมนเูดอลกัซ)์  
มคัคเุทศก ์    ชํานาญเสน้ทางในยโุรปแน่นอน 100%    
ไฮไลทห์รอืจดุเดน่ของทวัร ์**มเีวลาสบายในสวติเซอรแ์ลนด ์และในปารสี** 

-  เขา้ชมภายในสนามโคลเีซยีม, ชมน้ําพเุทรวี ่บนัไดสเปน โรมนัฟอร่ัม  
-  เขา้ชมภายในโบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ในนครวาตกินั-   
-  ชมหอเอนปิซา่ เดนิชมเมอืงฟลอเรน้ซ ์ชมโบสถก์ลางเมอืง  
-  ลอ่งเรอืกอนโดลา่ไปตามลําคลองในเวนสิ ชมจัตรัุสเซนตม์ารค์ สะพานสะอืน้  
-  ชมบา้นจเูลยีตทีเ่วโรนา, ชมมหาวหิารแหง่มลิานทีใ่หญโ่ตและสวยงาม  
-  ชมเมอืงลเูซริน์ และอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงทอ่งเทีย่วดังของสวติเซอรแ์ลนด์  
-  น่ังรถไฟไตเ่ขาขึน้ชมและเลน่หมิะบนยอดเขาจงุฟราวยอรค์ TOP OF EUROPE ชมถ้ําน้ําแข็ง 
-  เขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟุวร ์ชมภาพโมนาลซิา่ของจรงิ วนัีสตัวจรงิ  
-  เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายสท์ีย่ ิง่ใหญอ่ลังการ ครัง้หนึง่ราชทตูจากอยธุยาเคยเขา้ถวายสาสน์แดพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่

14 
-  ขึน้หอไอเฟิล ลอ่งเรอืแมน้ํ่าแซน  
-  ชอ้ปป้ิงในรา้นปลอดภาษี และหา้งสรรพสนิคา้สดุหร ู “สมารแิตน” 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ - โรม (อติาล)ี 

 
08.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู7) เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอรฟ์รานซ ์
11.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยเทีย่วบนิที ่ AF165 / AF1004 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิปารสี 2 ชม. 35 

นาท)ี 
23.05 น. เดนิทางถงึกรงุโรม หลังพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง โรม (อติาล)ี – เชยีนเซยีโน ่เทอรเ์ม ่

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นชมกรงุโรม (ROME)  

นครหลวงของอติาลแีละอาณาจักรโรมนัอนัเกรยีงไกร  ทัง้ยงั
เป็นศนูยก์ลางการปกครองวัฒนธรรมและวทิยาการตา่ง ๆ ในอดตี  

เขา้ชมภายในโคลเีซยีม (COLOSSEUM) สนามประลอง
ยทุธทัง้คนและสตัว ์ประตชูยัพระเจา้ คอนสแตนตนิ  

ชมโรมนัฟอร่ัมลานชมุนุมของเหลา่นักปราชญ ์เซอรค์ัสแม็กซิ

มสุสนาม แขง่รถมา้ศกึเบนเฮอรเ์ยอืนนครรัฐอสิระวาตกินัศนูยก์ลางศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ  
ชมความยิง่ใหญแ่ละงดงามตระการตาภายใน โบสถเ์ซนตปี์เตอร์ (ST PETER’S BASILICA) ในนคร

วาตกินัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
ชมเพยีตา้รปูแกะสลักหนิออ่นรปูพระแมม่าเรยีประคองพระเยซหูลังถกูตรงึกางเขน ฝีมอืไมเคลิแองเจโร 

และแทน่บชูาฝีมอืเบอรน์นิ ี
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นชมนํา้พุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ทีม่าของบทเพลง

อมตะ “ทรคีอยนอ์นิเดอะฟาวนเ์ทน่ / THREE COINS IN THE 
FOUNTAIN”  
แลว้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งหนังและแฟชัน่ชัน้นํา ยา่นบนัได
สเปน (SPANISH STEPS)  

หรอืเดนิเลน่ชมเมอืง  ชมจัตรัุสนาโวนา จัตรัุสยอดนยิมของ
กรงุโรม ทีต่ัง้ของน้ําพแุหง่แมน้ํ่า 4 สาย ไดแ้ก ่แมน้ํ่าคงคา, ดานู๊บ, ไนล,์ พลาตา้ ผลงานของเบอรน์นิ ีผา่น
ชมเพยีซซา่เวนเิซยี จัตรัุสวรีบรุษุ, โรมนัฟอร่ัม, สนามแขง่มา้แบบโรมนั, ศาลาวา่การกรงุโรม, ปราสาทเซนต์
แองเจโร ฯลฯ  

16.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเชยีนเซยีโน  เทอรเ์ม่ (CHIANCIANO TERME / 1 ชม. 40 นาที ) เมอืงตากอากาศ
น่ารัก ๆ ของอติาล ี 
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นําทา่นเขา้โรงแรมทีพั่ก GRAND ADMIRAL หรอืระดับเดยีวกนั  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารแบบพืน้เมอืงในโรงแรม (พรอ้มไวนข์องแควน้ทัสคาน)ี  
หมายเหต ุ หากตรงกบัวันพธุ วันอาทติย ์หรอืวันสําคัญทางศาสนาครสิต ์จะสลับมาเทีย่ววาตกินัตอนบา่ย 
 

วนัทีส่าม เชยีนเซยีโน ่เทอรเ์ม ่– ฟลอเรน้ซ ์– ปิซา่ – ฟลอเรน้ซ ์ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูต่อนเหนอืของอติาล ีผา่นยา่นเกษตรกรรมอนัสมบรณ์ูในชว่งฤดกูาลเพาะปลกู 

และผา่นยา่นชมุชนบนไหลเ่ขาของชาวอทิรัสคันทีส่รา้งเรยีงรายอยูบ่นยอดเขา ชืน่ชมชนบทอนัสวยงามของ
อติาล ีสูเ่มอืงฟลอเรน้ซ ์(FLORECNE / 1 ชม. 20 นาท)ี  

เมอืงถิน่กําเนดิศลิปะยคุเรเนซองส ์นครโบราณซึง่ครัง้หนึง่มัง่คั่งร่ํารวยยิง่กวา่กรงุโรม  และยงัเป็นที่
กําเนดิของศลิปินมชีือ่ อาท ิลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี ไมเคลิ แองเจลโล 

 เขา้สูใ่จกลางเมอืงฟลอเรน้ซ ์ 
ชมจัตรัุสพอิาสซา่ ซนิญอเรยี ซึง่เปรยีบเสมอืนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีม่กีารจัดแสดงงานปฏมิากรรมทีม่ี

ชือ่เสยีงของโลก เชน่ เดวดิจําลอง, น้ําพเุนปจนู  
ตืน่ตาตืน่ใจกบัความงดงามของมหาวหิารประจําเมอืงซานตามาเรยีเดลฟิออเร หรอื DUOMO ทีก่อ่สรา้ง

ดว้ยหนิออ่นหลากสแีละนับเป็นหนึง่ในสามโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุของยโุรป 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (สเต็กหม ูหรอืเนือ้) 
บา่ย เดนิทางสูเ่มอืง ปิซา่ (PISA / 1 ชม.)  

นําทา่นชมและถา่ยภาพสวยกบั หอเอนปิซา่  (LEANING TOWER) 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลกยคุประวัตศิาสตร ์ 
จากนัน้เดนิทางกลับฟลอเรน้ซ ์ 

 นําเขา้ทีพั่กโรงแรม  HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 

วนัทีส่ ี ่ ฟลอเรน้ซ ์– เวนสิ (ลอ่งเรอืกอนโดลา่) – เวโรนา 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
 ออกเดนิทางไป เมอืงเวนสิ (VENICE / 3 ชม. 20 นาท)ี  

เมอืงสดุแสนโรแมนตกิ  เมอืงทีเ่ป็นฉากถา่ยทําภาพยนตรแ์ละ
โฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุง่เกษตรและบา้นเรอืนแบบชนบท
ทีส่วยงาม   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืใหญสู่เ่มอืงเวนสิ  ซึง่เป็นหมูเ่กาะตดิ ๆ กนั และเป็น
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เมอืงเดนิเทา้ไมม่ยีานพาหนะใด ๆ ทัง้สิน้  
ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของอาคารบา้นเรอืนทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมเวนสิทีส่วยงาม  
นําชมนครเวนสิบา้นเกดิของมารโ์คโปโลนักเดนิทางผูย้ ิง่ใหญ่  เวนสิมเีกาะนอ้ยใหญก่วา่  118 เกาะ คด

เคีย้วดว้ยลําคลอง 170 คลอง โบสถ ์120 แหง่ สะพานโคง้ 400 สะพาน รวมทัง้ สะพานสะอืน้ ทีโ่ดง่ดัง 
(BRIDGE OF SIGHS) ผา่นชมพระราชวังดอรจ์อนังดงาม,  คกุมดืทีเ่คยคมุขงัคาสโนวา่นักรักผูย้ ิง่ยง  

นําทา่น ลอ่งเรอืกอนโดลา่  ชมความงามของคลองแกรนดค์ะนาล และชมสะพานรอิลัโต ้ (RIALTO) 
สะพานเกา่แกก่วา่ 400 ปีทีอ่อกแบบโดยไมเคลิ แองเจโล ชมความงามของบา้นเรอืนทีเ่กา่แกห่ลายรอ้ยปี 
เยีย่มชมจตัรุสัเซนตม์ารค์อนักวา้งใหญเ่รยีงรายดว้ยรา้นคา้ขายสนิคา้น่ารักมากมาย  

นําชมโรงงานแกว้มรูาโนท่ีม่ชี ือ่เสยีงดา้นงานแกว้ ลวดลายมาหลายศตวรรษ  โดยชา่งผูช้ํานาญงาน
จะสาธติวธิกีารเป่าแกว้ 

ใหท้า่นชม มเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้แบกบัดนิ หรอืเดนิเลน่ชมเมอืง หรอืน่ังจบิชา 
กาแฟ รมิคลองสบายๆ จากนัน้น่ังเรอืกลับแผน่ดนิใหญ ่ 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเวโรนา  (VERONA / 1 ชม. 20 นาท)ี  เมอืงดังแหง่นยิายรักอมตะ “โรมโิอและจู
เลยีต” ฝีมอืการประพันธข์องเชคสเปียร ์

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําเขา้โรงแรมทีพั่ก  CROWNE PLAZA หรอืระดับเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ เวโรนา – มลิาน – ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ – อนิเทอรล์าเกน้ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
 นําทา่นชมบา้นจเูลยีตและระเบยีงทีท่ัง้สองใชเ้ป็นทีพ่ลอดรัก ถา่ยรปูกบัรปูหลอ่ของจเูลยีต  

กอ่นนําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (MILAN / 2 ชม.)  
เมอืงใหญส่ดุทางภาคเหนอืของอติาล ีนําชมมลิาน เมอืงผูนํ้าดา้น

แฟชัน่ เศรษฐกจิ อตุสาหกรรม และการเดนิทางของประเทศดว้ย  
ชมมหาวหิารแหง่มลิานหรอืดโูอโม  อนัมขีนาดใหญโ่ตมโหฬาร

และสวยอยา่งมากมาย สรา้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสขีาวในศลิปะแบบโกธคิ 
ใชเ้วลาสรา้งนานกวา่ 500 ปี  

ชมอาคารแกลเลอเรยี  วติตอ รโิอ เอ็มมานูเอลทีส่อง  ทีเ่ป็น
อาคารศนูยก์ารคา้ทรงโบราณ  ตัง้ชือ่ตามพระนามกษัตรยิท์ีท่รง
รวบรวมอาณาจักรตา่ง ๆ ใหเ้ป็นประเทศอติาลทีกุวันนี ้ถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีล์โีอนารโ์ด ดาวนิชี ่หนา้โรงละคร
สกาลา่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
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บา่ย ไดเ้วลาสมควรออกเดนิทางสูพ่รมแดนอติาลี -สวติเซอรแ์ลนด์  โดยเสน้ทางเจาะผา่นทะลภุเูขาและผา่น
อโุมงคเ์ซนตก์อทารค์ทีย่าวถงึ  17 ก.ม. ชมเมอืงในแอง่เขาสวยงามมากมายรายลอ้มดว้ยขนุเขาทีป่กคลมุ
ดว้ยหมิะขาวโพลน งดงามดั่งภาพทีท่า่นเคยเห็นในปฎทินิ  
ผา่นชมทะเลสาบโคโมและทะเลสาบลกูาโน่ ถงึเมอืงลเูซริน์ (LUCERNE / 3 ชม.)  

แวะถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโต และสะพานไมเ้กา่แก่  (KAPELL BRÜCKE) รมิทะเลสาบ สญัลักษณ์ของ
เมอืงลเูซริน์ กอ่นเดนิทางตอ่จนถงึ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้  
(INTERLAKEN / 1 ชม.) เมอืงสวยกลางหบุเขาและอยูร่ะหวา่ง
ทะเลสาบธนุและเบรยีนซ ์ 

 นําทา่นเขา้ทีพั่ก ROYAL ST. GEORGE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
  

วนัทีห่ก อนิเทอรล์าเกน้ (ยอดเขาจงุฟราว)  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นสูห่มูบ่า้นอเีซลวาลด ์(ISELTWALD / 15 นาท)ี  

หมูบ่า้นเล็ก ๆ รมิทะเลสาบเบรยีนซ ์(LAKE BRIENZ) ทา่น้ําของหมูบ่า้นนีเ้คยเป็นฉากถา่ยทําซรีสีเ์กาหลี
ชือ่ดัง CRASH LANDING ON YOU  

อสิระเพือ่เดนิชมมมุตา่ง ๆ ของหมูบ่า้น และถา่ยรปูกบัทา่เรอืพันลา้น  
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอรว์าล  (GRINDERWALD / 25 นาที) เพือ่ขึน้กระเชา้ใหมล่า่สดุ  ไอเกอร์
เอ็กซเ์พลส (EIGER EXPRESS) สูย่อดเขาจงุฟราว  

ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตขิองภเูขาทีม่ี
หมิะปกคลมุและแนวป่าสนทีง่ดงามระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะ
จอดใหท้า่นชมความงดงามและยิง่ใหญข่องเทอืกเขาแอลป์  จน
เดนิทางถงึยอดเขาจงุฟราวยอรค์ 3,454 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
(จดุสงูสดุทีร่ถไฟขึน้ถงึ) และไดรั้บการขนานนามวา่  TOP OF 
EUROPE  

ชมววิสวยและสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นบนสถานตีรวจวัดสภาพภมูอิากาศ SPHINX แลว้นําชมถํา้นํา้แข็ง
ทีไ่ดรั้บการขดุเจาะและตกแตง่ไวอ้ยา่งงดงาม หรอืเลน่หมิะบนลานสก ีกอ่นใหเ้วลาเดนิเลน่สบาย ๆ  หรอืซือ้
ไปรษณียบตัรสง่กลับบา้นจาก TOP OF EUROPE  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย ใหท้า่นมเีวลาเต็มทีเ่พือ่เลน่หมิะและเก็บภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน  
14.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานไีคลนไ์ชเด็ค  ทีล่น้เกลา้รัชกาลที ่5 เคย

เสด็จเมือ่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนัน้ทางรถไฟเสร็จแคส่ถานนีี)้ แลว้เดนิทาง ผา่น
เมอืงเวนเกน้ เมอืงแสนสวย สูเ่มอืงเลาเทอรบ์รนุเนน (LAUTERBRUNNEN)  
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จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้กลับสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เดนิเลน่ชมเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้สวติเซอรแ์ลนด ์
(รา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดถงึ 4 ทุม่) 

16.30-19.00 น. อสิระเลอืกซือ้สนิคา้สวติเซอรแ์ลนด์  อาท ินาฬกิายีห่อ้ดัง, มดีพับ, ชอ็กโกแลต ฯลฯ และเดนิ
เลน่ใน        เมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 

วนัทีเ่จ็ด อนิเทอรล์าเกน้ – มลูฮสู (ฝร ัง่เศส) – รถไฟดว่น TGV – ปารสี  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสูพ่รมแดนฝร่ังเศสทีเ่มอืงบาเซลิ  เมอืงอตุสาหกรรมของสวสิเป็นทีต่ัง้ของโรงงาน

อตุสาหกรรมเคมขีนาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก ดว้ยวา่เมอืงนีอ้ยูร่มิแมน้ํ่าไรน์ สะดวกในการขนถา่ยสนิคา้
ทางเรอื ผา่นพรมแดนเขา้สูฝ่ร่ังเศส   
เดนิทางตอ่จนถงึเมอืงมลูฮสู (MULHOUSE / 3 ชม.) ของฝร่ังเศส  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
12.56 น. นําทา่นสูก่รงุปารสี  โดยรถไฟดว่น (ประมาณ 2 ชม. 41 นาท)ี กระเป๋าใหญ ่รถบสันําไปสง่ทีโ่รงแรมในปารสี  
15.37 น. เดนิทางถงึกรงุปารสี (PARIS) มหานครทีผู่ค้นใฝ่ฝันอยากมา

เยอืน รถบสัทอ้งถิน่รอรับ  
นําชมนครปารสี ชมจัตรัุสคองคอรด์ สถานทีต่ัง้เครือ่งกโิยตนิ

ประหารนักโทษการเมอืงสมยัปฏวิัตใิหญฝ่ร่ังเศส  ค.ศ. 1789 
โรงละครโอเปรา่  ประตชูยันโปเลยีน  ถนนแฟชัน่ชองป์เซลเิซ ่
หอไอเฟล อาคารรัฐสภา สถาบนัการทหาร หรอือดตีโรงเรยีน
นายรอ้ยทีพ่ระเจา้นโปเลยีนเคยทรงศกึษา 
นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีอาท ิน้ําหอม เครือ่งสําอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย  
จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืในแมนํ่า้แซน ชมความงาม 2 ฝ่ังน้ํา  

 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม  MERIDIEN ETOILE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื ในตัวเมอืง (มเีวลาสบาย ๆ)     
หมายเหต ุ- เนือ่งจากรถไฟ TGV จากมลูฮสู-เขา้ปารสีมนีอ้ย และบางชว่งไมว่ิง่ หากเต็มหรอืทีน่ั่งไมพ่อ หรอืไมว่ ิง่ 

บรษัิท จะเปลีย่นเป็นขึน้จากสตราสบรูก์ - เขา้ปารสี แตโ่ปรแกรมทกุอยา่งทีป่ารสีเหมอืนเดมิ จงึเรยีนมา
เพือ่ทราบ 

 - ปารสี เราเนน้โรงแรมในเขตชัน้ใน ซึง่ราคาจะแพงกวา่ทัวรท์ีไ่ปนอนนอกเมอืงไกล ๆ  
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วนัทีแ่ปด ปารสี – ชอ้ปป้ิง – พระราชวงัแวรซ์ายส ์

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้เปิดใหมห่รหูราอลังการ หา้งสมารแิตน (SAMARITAINE)  
หา้งในเครอืของหลยุส ์วติตอง (ตัวหา้งตดิสํานักงานใหญข่องหลยุส ์วติตอง) ภายในหา้งมสีนิคา้แบรนด์

เนมชัน้นําของโลกสารพัดแบรนด ์พร่ังพรอ้มดว้ยความงามของสถาปัตยกรรมภายในและ ภายนอกหา้ง มรีา้น
กาแฟสวย ๆ อรอ่ย ๆ ใหน่ั้งพัก  

**ทา่นทีไ่มช่อบชอ้ปป้ิง สามารถเดนิถา่ยรปูภายในหา้งและยา่นใกลเ้คยีงหา้งซึง่อยูใ่จกลางเมอืงตดิ
แมน้ํ่าแซน ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูบนสะพานขา้มแมน้ํ่าและ HOTEL DE VILLE หรอืศาลาวา่การกรงุ
ปารสีได*้* 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชมความโออ่า่ของ พระราชวงัแวรซ์ายส์ (CHATEAU DE 

VERSAILLES) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่ 14 ทรงโปรดใหส้รา้งเพือ่จะให ้
เป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละวจิติรบรรจง  

ชมทอ้งพระโรง หอ้งกระจกทีใ่ชรั้บพระราชอาคันตกุะ คณะทตู 
(รวมทัง้คณะทตูจากอยธุยา ) และเคยใชเ้ป็นทีเ่ซน็สญัญาสงบศกึ
สงครามโลกครัง้ที ่ 1 ชมหอ้งบรรทมของพระราชนิพีรอ้มประวัตทิี่
น่าสนใจ ชมภาพเขยีนเทพเจา้ตา่ง ๆ บนเพดานและชมอทุยานอนั
รม่รืน่ดว้ยมวลหมูพ่ฤกษชาตหิลากสนีานาพันธุ ์ 
เดนิทางกลับตัวเมอืงปารสี  
นําทา่นขึน้สูช่ ัน้ 2 ของไอเฟล เพือ่ชมววิสวยของเมอืงปารสี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
 

วนัทีเ่กา้ ปารสี – พพิธิภณัฑล์ฟุร ์

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
 นําทา่นชม พพิธิภณัฑล์ฟุร์  (LOUVRE MUSEUM) อดตี

พระราชวังหลวงแหง่ฝร่ังเศส ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บโบราณวัตถ ุ
ผลงานศลิปะทัง้จติรกรรม สมบตัล้ํิาคา่มากมาย อาท ิภาพโมนาลิ
ซา่ตัวจรงิ วนัีสตัวจรงิ มมัมีจ่ากอยีปิตแ์ละงานศลิปะอกีกวา่สาม
แสนชิน้ ไมม่พีพิธิภณัฑศ์ลิปะทีไ่หนใหญก่วา่นีอ้กีแลว้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
บา่ย หลังอาหารกลางวัน นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกล (CHARLES DE GAULLE) ทําเรือ่งขอคนืภาษี

และเชค็สมัภาระ ผา่นพธิกีารตรวจคนออกเมอืง 
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16.20 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่AF 166 
 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 
08.55 น. กลับถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ  โดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  
 
วนัเดนิทาง 12-21, 19-28 ส.ค., 9-18, 16-25 ก.ย., 7-16, 15-24, 20-29 ต.ค. 
  11-20, 18-27 พ.ย., 26 พ.ย. - 5 ธ.ค., 3-12, 16-25 ธ.ค. // 24 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2023 
อตัราคา่บรกิาร 

รายการ ส.ค. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. ปีใหม ่

ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่ราคาทา่นละ 166,000 160,000 166,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  ราคา
ทา่นละ 

138,000 133,000 138,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคา
ทา่นละ 

128,000 123,000 128,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 24,000 23,000 25,000 

 
หมายเหตุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะนําวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ัว๋กรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000-10,000 บาท  
*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี ( NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป  - กลบัแบบหมูค่ณะ   - คา่มัคคเุทศกช์าํนาญงานจากบรษัิท  
-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ  และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 
-  คา่น้ําหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 23 กก.   - คา่อาหารตามรายการ     
-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ      - คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ      - คา่รถรับ - สง่และนําเทีย่วตามรายการ 
-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร   - คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั  
-  น้ําดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั   
-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ  1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท  

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหต ุเป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่
หวั และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหล้กูคา้ทกุทา่นอกี 1 
ฉบบั เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหต ุถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัร ์
ท ัว่ไป ยกเวน้โรคประจําตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวั)  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ , คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
- คา่สมัภาระทีม่นํีา้หนกัเกนิ 23 กก.   
- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  
- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการทําหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและชําระเงนิ 
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-  กรุณาชาํระมัดจําทา่นละ  41,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด และชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 
10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจํา 21,000.-บาท   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจํา (4 1,000.-บาท)   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทวัร ์  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทวัร ์  
-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100%  
** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการกําไรจากการทํา

ธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  
หมายเหตุ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 12 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้
กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงานการ
ประทว้งจลาจล ปัญญาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผน่ดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภเูขาไฟระเบดิ 
ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การ
นัดหยดุงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะรักษา
ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อนั
เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน้ํามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ  
-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้)  
-  การทีว่ซีา่จะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทตูไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทตู

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดทําความเขา้ใจ 
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 
-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู 
-  ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวดัไปยโุรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตัว๋ใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง
เทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะนําวา่ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋า
หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ ่บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
นําทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

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

 


