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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 

เมอืงซรูคิ – ยา่นเมอืงเกา่ซรูคิ – โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์– โบสถเ์ซนต ์

ปีเตอรโ์บสถฟ์รอมนุสเตอร ์– ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ – เขตนเีดอรด์อรฟ์  

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตอนเนอรก์าส – เมอืงลเูซริน์  

อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล 

   

Hotel Holiday Inn 

Express Lucerne 

Kriens 

หรอืเทยีบเทา่  

3 

น่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงบาเซลิ – พพิธิภัณฑ ์Kunstmuseum  

เมืองเก่าบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุ รัส 

Martkplatz 
   

Hotel Ibis Styles  

Basel City 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงเอชเีกม – เมอืงกอลมาร ์– เมอืงรคีเวยีร ์– เมอืงสตราสบรูก์ 

อาสนวหิารสตราสบรูก์    

Hotel Holiday Inn 

Express Strasbourg  

หรอืเทยีบเทา่  

5 เมอืงแร็ง – ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท    

Hotel Ibis Paris 

Bercy 

หรอืเทยีบเทา่  

6 

ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับ

พพิธิภัณฑล์ฟูวร ์ถ่ายรูปประตชูยัฝร่ังเศส – ชอ้ปป้ิงถนนช็องเซลเิซ ่– ชอ้ป

ป้ิงแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 
   

Hotel Ibis Paris 

Bercy 

หรอืเทยีบเทา่  

7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

 

16.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

เชค็อนิใหแ้กท่า่น 

19.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 

407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

 

Day 2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิซูรคิ – เมอืงซูรคิ – ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ – โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์– 

โบสถเ์ซนต ์ ปีเตอร ์ - โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์– ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ – เขตนเีดอรด์อรฟ์ – ถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตนิเนอรก์าส - เมอืงลเูซริน์ – อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้า

เปล 

 

03.15 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่ EY 073 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 40 นาท ี

07.15 เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตาม

ระเบยีบการของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ เมอืงซรูคิขึน้ชือ่

เรือ่งมนตเ์สน่หข์องเมอืงยโุรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเกา่ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ

ทางเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในล าดบัตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลก  
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น าทา่นเยีย่มชมบรรยากาศ ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ (Zurich Old Town)  

ผา่นชม โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์ (Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคูส่งูระฟ้าทีถ่กูสรา้ง

ขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม  

ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(St. Peter’s Chruch) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปี

ยโุรป โดยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลามาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 

นอกจากนัน้โบสถแ์หง่นีย้งัเป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง  

ผา่นชม โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์ (Fraumunster Abbey) มชีือ่เรือ่งงานกระจกส ี (Stain Glass) มี

หนา้ตา่งกระจกสอีนัสวยงามโดดเดน่  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ป้อมปราการลนิเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบนเนนิเขาใจ

กลางเมอืงบรเิวณรมิแมน่ ้าลมิมทั (Limmat River) ปัจจบุนัเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ จดุนัดพบ และจดุชมววิเมอืง

ชัน้เยีย่มจดุหนึง่ของชาวเมอืง  

น าทา่นเดนิทางสู ่เขตนเีดอรด์อรฟ์ (Niederdorf) เขตหมูบ่า้นโบราณอกีแหง่ของเมอืงซรูคิ เป็นเขต

ปลอดรถ เหมาะแกก่ารเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปโบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ของเกา่ชัน้เยีย่ม มี

รา้นคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ส าคญัของ

เมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้

ราคาแพงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้น

เครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหร ู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส 

(Augustinergasse) ถนนเกา่แกส่ายเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แตส่มยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของอาคาร

บา้นเรอืนทีม่หีนา้ตา่งไมแ้กะสลัก สรา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยคุกลาง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทอ่งเทีย่ว

ยอดนยิมอนัดับหนึง่ของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

น าทา่นถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลกับนผาหนิ

ธรรมชาต ิ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิตัใิน

ประเทศฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

น าทา่นเดนิสู ่สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้า

รอยส ์ อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป 

อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
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ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 เมอืงเอนเกลเบริก์ – น ัง่กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทสิลติ – ถ า้ธารน า้แข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมอืง

เกา่บาเซลิ – บาเซลิมนิสเตอร ์- ศาลากลางบาเซลิ – จตัรุสั Marktplatz 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเอนเกลเบริก์ (Engelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงเอนเก

ลเบริก์ เป็นเมอืงทีต่ัง้ของยอดเขาทติลสิ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเขตภาคเหนอื สงูเหนอืระดับน ้าทะเลที ่10,623 

ฟตุ  
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น าทา่นขึน้กระเชา้ ทีท่ติลสิ กระเชา้ลอยฟ้าทีห่มนุได ้360 องศาตลอดการเดนิทาง 5 นาท ี เจา้แรกของ

โลก ทีเ่รยีกวา่ TItlis Rotair จากสถานกีลางไปยงัสถานยีอดเขามคีวามสงูที ่ 3,020 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล 

ท าใหค้ณุไดช้มววิแบบพาโนรามาอนังดงามของหนา้ผาหนิสงูชนั และยอดเขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะทีอ่ยูห่า่งไกล

ออกไป   

น าทา่นชม ถ า้ธารน า้แข็ง (Glacier Cave) อาบดว้ยแสงสฟ้ีาเทอรค์วอยซส์ลวั เป็นน ้าแข็งทีม่อีายุ

มากถงึ 5,000 ปี มทีางเดนิยาว 150 เมตรลกึลงไปใตพ้ืน้ผวิธารน ้าแข็ง 10 เมตร ผา่นอโุมงค ์และไปยงัจดุชมววิ  

น าทา่นเดนิชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ทีส่งูจากระดับน ้าทะเล 3,041 เมตร สงูจาก

พืน้ 500 เมตร สะพานแขวนอนัตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถอืเป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรปอกี

ดว้ย อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและพักผอ่นบนยอดเขาตามอธัยาศัย 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบาเซลิ (Basel) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) บาเซลิเป็น

เมอืงพรมแดนสวสิ เยอรมนั ฝร่ังเศส มาบรรจบกนั บาเซลิมกัถกูมองวา่เป็นเมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มชีือ่เสยีงในดา้นพพิธิภณัฑห์ลายแหง่  

น าทา่นผา่นชม พพิธิภณัฑ ์ Kunstmuseum เป็นทีร่วมผลงานศลิปะทีใ่หญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

ซึง่ดา้นในมผีลงานของนักจติรกรชือ่ดังระดับโลก ไมว่า่จะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso 

น าทา่นชม เมอืงเกา่บาเซลิ (Basel Old Town) หรอื Altstadt Altstadt เป็นภาษาเยอรมนัแปลวา่

เมอืงเกา่ หรอืหมายถงึเมอืงประวัตศิาสตรห์รอืใจกลางเมอืงภายในเมอืงเกา่หรอืก าแพงเมอืง อาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของเมอืงเกา่สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่14  

ถา่ยรปูดา้นนอกกบั บาเซลิมนิสเตอร ์(Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมอืงบาเซลิของสวสิเดมิ

เป็นมหาวหิารคาทอลกิและปัจจบุนัเป็นครสิตจกัรโปรเตสแตนตท์ีไ่ดรั้บการปฏริปู มหาวหิารเดมิถกูสรา้งขึน้

ระหวา่ง 1019 และ 1500 ในโรมนัและโกธคิรปูแบบ ปลายโรมนัอาคารถกูท าลายโดยแผน่ดนิไหวทีเ่กดิทีเ่มอืงบา

เซลิ เมือ่ปี1356 และไดรั้บการสรา้งขึน้มาใหม ่ เป็นอาคารทีส่วยงามตระการตาดว้ยผนังหนิทรายสแีดงอมชมพู

และหลังคาทีม่ลีวดลายเป็นกระจก  

ผา่นชม ศาลากลางบาเซลิ (City Hall of Basel) มอีายมุากกวา่ 500 ปี ทีต่ัง้อยูใ่จกลางจัตรัุส 

Marktplatz อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงยา่นจัตรัุส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซลิทีข่นาดไม่

ใหญม่ากนักแตม่รีา้นคา้มากมาย 

ค ่า           อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก         HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 เมอืงเอกเีชม – เมอืงกอลมาร ์– เมอืงรคีเวยีร ์– เมอืงสตราสบรูก์ – อาสนวหิารสตราสบรูก์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิสู ่เมอืงเอกเีชม (Eguisheim) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี หมูบ่า้นเล็กๆใน

แควน้อลัซาส (Alsace) เป็นหมูบ่า้นทีผ่ลติไวนค์ณุภาพสงูในแควน้นี ้ ในปี 2013 ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น Village 

prefere des Francais คอื หมูบ่า้นทีช่ ืน่ชอบของฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงตาม

อธัยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) เมอืงกอลมารเ์ป็นเมอืงหลวงในแควน้อลัซาส (Alsace) ใน

ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่น “เสน้ทางไวนข์องอาลซสั” และไดช้ือ่วา่เป็น “Capitale des vins d'Alsace” (เมอืง

หลวงแหง่ไวนแ์หง่อาลซสั)กอลมารเ์ป็นบา้นเกดิของจติรกรและชา่งแกะพมิพม์ารต์นิ โชนเกาเออร ์ และประตมิา

กรเฟรเดรกิ โอกสุต ์ บารต์อลดผีูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในสหรัฐอเมรกิา กอลมารม์ชี ือ่เสยีงในการ

อนุรักษ์เมอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณในตวัเมอืงเกา่กม็ี

พพิธิภณัฑ ์ ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยูอ่าศัยทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยคุกลาง กอลมารย์งัไดรั้บ

ขนานนามวา่เป็น Little Venice หรอื เวนสิแหง่ฝร่ังเศส เพราะมคีลองพาดผา่นตวัเมอืง อสิระใหท้า่นเดนิชืน่ชม

ความสวยงามของบา้นหลากสสีนัน่ารักรมิคลองตามอธัยาศัย 

น าทา่นชม เมอืงเกา่กอลมาร ์ (Colmar Old Town) ยา่นเกา่แกข่องกอลมารท์ีม่คีวามสมบรูณ์และ

สวยงามดว้ยบา้นไมท้ีม่หีลังคาโคง้และพระราชวังยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาอนัวจิติรทีป่ระดบัประดาดว้ยดอกไม ้

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงรคีเวยีร ์ (Riquewihr) เมอืงในแควน้อาลซสั (Alsace) อยูไ่มไ่กลจากเมอืง

กอลมาร ์ เป็นเมอืงเล็กๆน่ารัก สสีนัของอาคารสวยงามเหมอืนสลีกูกวาดเรยีงตดิๆกนั อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง

ตามอธัยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงสตราสบรูก์(Strasbourg) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืง
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ในแควน้อาลซสั (Alsace) เป็นเมอืงทีส่ าคญัตัง้แตส่มยัโบราณ เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ยทุธศาสตร ์ มกีารตัง้ถิน่ฐาน

ของพวกเคลต ์ เคยตกเป็นของโรมนัใน ค.ศ. 1697 ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเยอรมนั เป็นเมอืงทีเ่ป็นหวัขอ้

พพิาทระหวา่งเยอรมนักบัฝร่ังเศสมาหลายศตวรรษ ป้อมปราการในเมอืงนีถ้กูสรา้งโดยชาวเยอรมนั บา้นเมอืงจงึ

เป็นการผสมผสานของทัง้สองประเทศ 

 

น าทา่นชม อาสนวหิารสตราสบรูก์ (Cathédrale de Strasbourg) หรอื อาสนวหิารแมพ่ระแหง่สต

ราสบรูก์ เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิทีม่ฐีานะเป็นอาสนวหิาร ตัง้อยูท่ีเ่มอืงสตราสบรูก์ แควน้กร็องแต็สต ์ ประเทศ

ฝร่ังเศส อนัเป็นทีต่ัง้ของอคัรมขุมณฑลสทราซบรู ์ สว่นหลักของสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์ แตย่งัมี

สว่นประกอบทีส่ าคญัของสถาปัตยกรรมแบบกอทกิตอนปลายทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนีง่ อาสนวหิารสตราสบรูก์เคย

ไดรั้บการบนัทกึเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลก ในชว่งปี ค.ศ. 1647 จนถงึปี ค.ศ. 1874 ดว้ยความสงูถงึ 

142 เมตร ซึง่ในปัจจบุนั ถอืเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุอนัดับทีห่กของโลก และสงูทีส่ดุเป็นอนัดับสองรองจากอาสน

วหิารรอู็อง และยงัถอืเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุทีส่รา้งในยคุกลาง ทีย่งัคงสภาพอยูใ่นปัจจบุนัอาสนวหิารไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก อกีดว้ย  

น าทา่นชมยา่น  La Petite France หรอื Little France ในภาษาองักฤษ ยา่นประวัตศิาสตรข์อง

เมอืงสตราสบรูก์ เป็นยา่นทีม่แีมน่ ้าไหลออกหลายชอ่งทาง ลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้าอลี (River ill)ชาวบา้นสมยักอ่น

นยิมท าการฟอกหนัง ท าใหน้ ้าเน่าเสยีมกีลิน่เหม็นเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนครึง่ไม ้โคลมัเบจ สดี าและขาว โครงสรา้ง

เกา่แกท่ีแ่ปลกตาเหลา่นีม้าจากทศวรรษที ่ 1500 -1600 เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัของสตราสบรูก์ และ ไดรั้บ

การยกยอ่งจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ปัจจบุนัในยา่นนีเ้ป็นมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคา้ตา่งๆมากมาย 

อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า       อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก    HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 เมอืงแร็งส ์– อาสนวหิารแร็งส ์– มหาวหิารแซงตเ์รม ี– ชอ้ปป้ิงลาวาเล ่เอา้ทเ์ล็ท – เมอืงปารสี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิสู ่ เมอืงแร็งส ์ (Reims) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงในจังหวัด

มารน์ ในแควน้ชอ็งปาญารแ์ดนในประเทศฝร่ังเศส เมอืงแร็งสก์อ่ตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมอืงส าคญั

ระหวา่งสมยัจักรวรรดโิรมนั ตอ่มาแร็งสก์็มามบีทบาทส าคญัตอ่ราชบลัลังกฝ์ร่ังเศสในการเป็นสถานทีส่ าหรับการ

ท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกพระมหากษัตรยิฝ์ร่ังเศสทีม่หาวหิารนอเทรอดามแหง่แร็งส ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าทา่นชม อาสนวหิารแร็งส ์ (Reims cathedral) สถานทีจ่ัดพธิบีรมราชาภเิษกซึง่มอีายมุากกวา่ 

900 ปี อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจบุนัสรา้งบนฐานของวหิารเดมิทีถ่กูเพลงิไหมไ้ปเมือ่ ค.ศ. 1211  

น าทา่นชม มหาวหิารแซงตเ์รม ี(Saint Remi Basilica) โบสถแ์หง่นี ้ไดรั้บการชึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารยเูนสโกและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผลงานชิน้เอกสไตลโ์กธกิในดา้นงานประตมิากรรมและ

สถาปัตยกรรม บางสว่นของอาคารมอีายเุกา่แกก่วา่ยคุโกธกิมาก เนือ่งจากทางเดนิกลางแบบโรมาเนสกแ์ละปี

กนกมาจากชว่งทศวรรษที ่1000  

น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่ (La Valley Village Outlet) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

1.15 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 

30 เปอรเ์ซน็ต ์ และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ 

ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ปารสีเป็นเมอืงหลวง

และเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศสตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ตัง้ถิน่ฐานมามากกวา่ 2,000 ปี ปัจจบุนัปารสีเป็น

หนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก และเป็นสถานททีอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังแหง่

หนึง่ 

ค ่า           อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก        HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่     

 

Day 6 เมอืงปารสี – ปลสัเดอลากงกอรต์ – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ – ประตชูยั

ฝร ัง่เศส – ถนนช็องเซลเิซ ่- หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นผา่นชม ปลสัเดอลากงกอรด์ (Place de la Concorde) เป็นหนึง่ในสีเ่หลีย่มสาธารณะที่

ส าคญัในปารสี เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในปารสี ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรปูแปด

เหลีย่มทีม่คีนู ้าลอ้มรอบ ในชว่งการปฏวิตัฝิร่ังเศส ในปี พ.ศ. 2332 รปูปัน้ของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 แหง่ฝร่ังเศสถฏู

รือ้ถอนและบรเิวณนัน้เปลีย่นชือ่เป็น  Place de la Revolution รัฐบาลปฏวิัตใิหมไ่ดส้รา้งกโิยตนิขึน้ทีจ่ตัรัุส และ

ทีน่ีเ่ป็นทีท่ีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่ 16 ถกูประหารชวีติ เมือ่ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใตไ้ดเร็กทอรจีัตรัุสได ้
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เปลีย่นชือ่เป็น Place de la Concorde  เพือ่เป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุน่วายของปฏวิตั ิ

หลังจากการปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2373 ชือ่กก็ลับไปเป็น Place de la Concorde ละยงัคงเป็นเชน่นัน้ตัง้แตนั่น้มา  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของ

แมน่ ้าแซน ตัง้อยูบ่นทีต่ัง้เดมิของ ปาแลดวูท์รอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกสัน้ๆขอ

สถานทีน่ีว้า่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่จดังานนทิรรศการ สรา้งในสถาปัตยกรรม

แบบ Neo Classic ตอ่มาไดม้กีารรือ้ถอนอาคารเดมิและสรา้งอาคารแบบใหมโ่ดยใชช้ือ่วา่ ปาแลเดอชาโย 

(Palais de Chaillot) โดยมลีักษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัอาหารเดมิ คอื มตีวัอาคารยืน่ออกเป็นปีกทัง้สองขา้ง โดย

ลักษณะโคง้ โดยสรา้งบนรากฐานของอาคารเดมิทัง้หมด เวน้เพยีงแตว่า่ ปีกโคง้ทัง้สองอาคารนัน้เป็นอาคาร

แยกกนั โดยไมม่อีาคารเชือ่มตรงกลาง แตเ่วน้เป็นลานจัตรัุสเปิดโลง่แทน เราสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องหอไอ

เฟลไดจ้ากจัตรัุสทรอกาเดโรผา่นจากลานวา่งแหง่นี ้ ทีน่ีจ่งึถอืเป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กท่องเทีย่วทีม่าเยอืนปารสีตอ้ง

มาถา่ยรปูววิหอไอเฟล ณ ลานแหง่นี ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่บัหอไอเฟลอยา่งจใุจ 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนนอกของ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ (Louver Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่

ในกรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแหง่

หนึง่ของโลก ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

ตัง้แตส่มยัราชวงศก์าเปเซยีง ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเกบ็

รักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ช ิน้ จากตัง้แตส่มยักอ่นประวัตศิาสตร์

จนถงึศตวรรษที ่ 19 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัพรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป 

สถาปนกิชาวจนี-อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึง่ในโครงการทีร่เิร ิม่ของ

ประธานาธบิดฟีร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็นทางเขา้หลกัของพพิธิภณัฑ ์

น าทา่นถา่ยรปูกบั ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของกรงุปารสี 

ตัง้อยูก่ลางจัตรัุส ชารล์ เดอโกล ประตชูยัแหง่    นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่

ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน  

น าทา่นสู ่ถนนช็องเซลเิซ ่ (Champs Elysees) เป็นยา่นการคา้ของฝร่ังเศส ไมว่า่จะเป็น โรงละคร 

รา้นกาแฟ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นมตา่งๆ สองขา้งทางมตีน้เกาลดัทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามปลกูเรยีง

ราย ชือ่ ชอ็งเซลเีซ มาจากค าวา่ ทุง่เอลเิซยีม จากเทพปกรฌมักรกีในภาษาฝร่ังเศส ชอ็งเซลเีซไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก  

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ ลาฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) ตัง้อยูบ่น 

Boulevard Haussmann ในเขตที ่9 ของกรงุปารสีใกลก้บั Opera Garnier มแีบรนดห์ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ตา่งๆทีร่า้นเพือ่ใหเ้หมาะกบัทกุงบประมาณ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ส าเร็จรปูไปจนถงึแฟชัน่ชัน้สงู สถาปัตยกรรม

ของรา้นเป็นแบบอารต์นูโว มโีดมทีโ่ดดเดน่และทัศนยีภาพอนังดงามของกรงุปารสี ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ของเมอืงหลวงของฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู Escargot & Duck Confit 
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ทีพ่ัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่                 

 

Day 7 สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชารล์ เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส 

10.30 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิอาบดูาบ ี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  

เทีย่วบนิที ่EY 032 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day 8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไมม่เีตยีง/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

10 – 17 กนัยายน 2565 49,990 46,990 30,990 13,000 

09 – 16 ตลุาคม 2565 59,990 56,990 39,990 13,000 

22 – 29 ตลุาคม 2565 59,990 56,990 39,990 13,000 

20 – 27 พฤศจกิายน 2565 49,990 46,990 29,990 12,000 

05 – 12 ธันวาคม 2565 65,990 62,990 46,990 23,000 

27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 69,990 66,990 49,990 23,000 

28 ธันวาคม 2565 – 04 มกราคม 2566 69,990 66,990 49,990 23,000 

29 ธันวาคม 2565 – 05 มกราคม 2566 69,990 66,990 49,990 23,000 
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อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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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 ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบริษัทฯ 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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


