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Code: IP03-ITA+CHE+FRA-ForeverTitlis-85GF-Sep-Nov-65-A220705 

 

ยโุรป ฟอเรฟเวอร ์ 
อติาล ีสวสิ(ทติลสิ) ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คนื  โดย กลัฟ์แอร ์(GF) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตมิัสกตั – 
สนามบนิมลิานมัลเพนซา่ (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง2มือ้) 
- - ✈ ✈ 

2. 
เทีย่วมลิาน ปราสาทสฟอรเ์ชสโก ้มหาวหิารเมอืงมลิาน 

หา้งวติตอรโิอเอ็มมานูเอล2 - โคโม 
✈   

Hotel Cruise Como 
หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
โคโม - ลกูาโน(สวติเซอรแ์ลนด)์- แองเกลิเบริก์ -  

ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ 
   

Sempachersee 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

4. 
ลเูซริน์ อนุสาวรยีส์งิโต กอลมา(ฝร่ังเศส) ลติเติล้เวนสิ 

ดจิอง 
   

Mercure Dijon 
Center 

หรอืเทยีบเทา่ 

5. ดจิอง - แวรซ์าย - พระราชวังแวรซ์าย - ปารสี    
Mercure Velizy 

Paris 
หรอืเทยีบเทา่ 

6. 

เทีย่วชมเมอืงปารสี - พพิธิภัณฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - จัต
ตรัุสคองคอรด์ - ประตชูยัฝร่ังเศส - ลอ่งเรอืบาโตมชู - 
รา้นปลอดภาษี - หา้งแกลอรีล่าฟาแยต ชมิหอยเอส

คารโ์ก 

   
Mercure Velizy 

Paris 
หรอืเทยีบเทา่ 

7. 
ปารสี - สนามบนิบาหเ์รน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง2มือ้) 

 ✈ ✈ ✈ 

8. สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ - - -  

Europe Forever อติาล ีสวสิ(ทติลสิ) ฝร ัง่เศส 8 วนั 5 คนื เดนิทางโดยสายการบนิ Gulf Air 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่ก2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)พักกบัผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

22-29 ก.ย. 65 65,988 63,988 9,000 

13-20 ต.ค. 65 65,988 63,988 9,000 

20-27 ต.ค. 65 65,988 63,988 9,000 

23-30 พ.ย. 65 65,988 63,988 9,000 

ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการ
เดนิทาง  
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สวุรรณภมู ิBKK-BAHบาหเ์รน 17.30-20.45 GF153 7.15 ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH-MXPมลิาน 01.40-06.55 GF023 4.15 ชัว่โมง 

ปารสีCDG-BAHบาหเ์รน 10.40-18.40 GF018 5 ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH-BKKสวุรรณภมู ิ 22.20-09.30 GF152 7 ชัว่โมง 

 

DAY1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิบาหเ์รน-มลิาน  

 
14.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 บรเิวณเคาเตอร ์T สายการบนิ Gulf Air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทไอแอมวาเคชัน่ คอยตอ้นรับทา่นเพือ่อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัร
ทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

17.30 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF 153 สูส่นามบนินานาชาตบิาหเ์รน 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.45  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่นพักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงใน
สนามบนิทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.)  

01.40 ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิัลเพนซา่ เมอืงมลิาน เทีย่วบนิ GF 023 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
  

DAY2 เทีย่วมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ชสโก ้- มหาวหิารเมอืงมลิาน - โคโม                 อาหาร เย็น 

 
06.55 ถงึ สนามบนิเมอืงมลิาน นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน Milan เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของ แควน้

ลอมบารเ์ดยี และเป็นเมอืงสําคัญในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีเมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และ
ศลิปะ  

นําทา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้Castello Sforzesco เป็นปราสาทเกา่แกห่ลายรอ้ยปีอนั
เป็นแหลง่รวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวก
ตระกลูวสิคอนต ิVisconti ตอ่มาเป็นทีพํ่านักของผูนํ้าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า 
Sforza ชมตน้กําเนดิของรถยนต ์Alfa Romeo ซึง่ไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบโลโก ้จาก
สญัลักษณ์ของตระกลูวสิคอนต ิตระกลูทีส่รา้งปราสาทนี ้ 

นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน Duomo de Milan เป็นมหาวหิารที่
มสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสกลาง
เมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองใน ประเทศ
อติาลรีองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกินั *คา่บตัรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแหง่
เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 10 ยโูร* 
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เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอรวีคิเตอร ์เอ็มมานเูอล Galleria Vittario Emanuele II ที่

นับเป็นศนูยก์ารคา้ทีส่วยงามหรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่
ของโลก มชีือ่เรยีกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งน่ังเลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพง
ขายแลว้ ยังมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัวา่ ไซดว์อลค์ คาเฟ่ ทีท่า่นสามารถน่ังจบิคาปชูโิน น่ังดหูนุ่มสาวแตง่
กายดว้ยเสือ้ผา้ทันสมัย หรอืหากทา่นไมต่อ้งการชอ้ปป้ิงหรอืน่ังกนิกาแฟ ก็ควรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชม
ความงดงามของอาคารหลังนีใ้หไ้ด ้อนุเสาวรยีข์องกษัตยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 Vittorio Emanuele 
II Monument ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆ ในอติาล ีนําทา่นถา่ยรปูกบั อนุเสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดัง
ในยคุเรอเนสซองซอ์กี 1 ทา่นคอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ บนถนนชอปป้ิงระดับโลก Via Corso Emanuele   
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม Como (45Km.) ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบั

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกบั ทะเลสาบโคโมและเทอืกเขาแอลป์ทําใหโ้คโมเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วอกีเมอืงหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วกนั  

นําทา่นเทีย่วชม ทะเลสาบโคโม Lake Como ทะเลสาบโคโมแ่หง่นีนั้น้ตัง้อยูใ่นจังหวัดโคโม ่
แควน้ลอมบารเ์ดยี  ทีน่อกจากจะไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในอติาลแีลว้ยังเป็นทะเลสาบที่
ใหญเ่ป็นอนัดับสามของอติาลอีกีดว้ย โดยมคีวามยาวโดยรอบทะเลสาบถงึ 160 เมตรเลยทเีดยีว และมี
พืน้ทีโ่ดยรอบประมาณ 146 ตารางกโิลเมตร  ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนยีภาพอนังดงามของธรรมชาต ิและ
เทอืกเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปีอยา่งเทอืกเขาแอลป์อกีดว้ย  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้1) เมนพูซิซา่ตน้ตาํหรบัอติาล ี
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Hotel Cruise Como หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 
 

  DAY3 โคโม - ลกูาโน - แองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์                  อาหาร เชา้,กลางวนั 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้2)  

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลกูาโน ่(30Km.) ชมทะเลสาบลกูาโนทีใ่สราวพืน้กระจก นอกจากนี ้ยัง
มยีา่นเมอืงเกา่ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืง มลีักษณะเป็นจัตรัุสสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนยีน และยังเป็นทีต่ัง้
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ของยา่นการคา้ รวมไปถงึเหลา่อาคารเกา่แกข่องเมอืง ถอืเป็นอกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วจะได ้
เพลดิเพลนิไปกบัวัฒนธรรมและประเพณีดัง้เดมิของตัวเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี

   ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอง
เกลิเบริก์(170Km.) เป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูบ่นภเูขา
สงูในรัฐออบวัลเดนิ Obwalden  ลอ้มรอบดว้ย
เทอืกเขาแอลป์ ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 
3,020 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล  

จากนัน้ไปที ่สถาน ีEngelberg Titlis 
Station เป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้โรแตรเ์พือ่น่ัง
กระเชา้หมนุแหง่แรกของโลกสู ่ยอดเขาทติลสิ 
(Titlis) แหลง่เลน่สกขีองสวติเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ทีห่มิะคลมุตลอดทัง้ปี สงู 3,020 เมตร บนยอดเขา
แหง่นีห้มิะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี น่ังกระเชา้ยักษ์ทีห่มนุไดร้อบทศิ 360 องศา เครือ่งแรกของโลกทีช่ ือ่
วา่ REVOLVING ROTAIR จนถงึสถานบีนยอดเขา
ทติลสิ ชมทัศนยีภาพทีง่ดงาม ของเทอืกเขาแอลป์ 
ชม Glacier Cave ถ้ําน้ําแข็งที ่สวยงาม และเดนิเลน่
ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน 
TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 
100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสงูกวา่ 3,000 เมตร ทอด
ขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้3) ภตัตาคารพาโนรามา 360 ยอดเขาทติลสิ 
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ Lucern (35Km.) อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม หัวใจของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ชมบรรยากาศความสวยงามรมิ ทะเลสาบลเูซริน์  
นําทา่นถา่ยรปูคูก่บั อนสุาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของ

ภเูขาในเมอืงเป็นสญัลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิซึง่ทํางานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้
หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝร่ังเศสนําทา่น  

เดนิขา้มสะพานไมค้าเปล (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาคลมุตลอด
ทอดตัวขา้มแมน้ํ่ารซุซ ์(REUSS) อายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี และยังเป็นสญัลักษณ์ของสวสิ  

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้นําของสวสิตามอธัยาศัย อาท ินาฬกิาชัน้นํา ชอ็คโกแลต มดีพับ
วคิทอเรยี นาฬกิากุก๊ก ูฯลฯ 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Sempachersee Center Hotel หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 
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DAY4 
ลเูซริน์ - อนเุสวรยีส์งิโต -กอลมา(ฝร ัง่เศส) ลติเต ิล้เวนสิ - ดจิอง              อาหาร เชา้,
กลางวนั,เย็น 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้4)  

  นําทา่นเดนิทางสู ่กอลมา (Colmar) ลติเต ิล้เวนสิแหง่ประเทศฝร่ังเศส (140Km.) เมอืง
ทอ่งเทีย่วยคุกลางทีม่ชี ือ่เสยีง เมอืงแหง่นีถ้กูจัดใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ เมอืงหนึง่ของประเทศ
ฝร่ังเศส และเป็นสถานทีท่ีคู่รั่กมักจะใหคํ้าสญัญาในความรักระหวา่งกนัและกนั สิง่ทีน่่าประทับใจของ
เมอืงกอลมาร ์ก็คอื ไรอ่งุน่จํานวนมาก เคยีงคูไ่ปกบัอตุสาหกรรมการผลติไวนช์ัน้เยีย่ม และบรรยากาศที่
สวยงาม ซึง่ทําใหท้ีน่ีก่ลายเป็นอกีหนึง่สถานทีแ่สนโรแมนตกิในฝันของใครหลายคน มอืงกอลมาร ์เมอืง
ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เมอืงหลวงแหง่ไวนแ์หง่อาลซสั” (Capitale des Vins d’Alsace) 
นอกจากนีย้ังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหย้ังคงเป็นเมอืงที ่มลีักษณะสถาปัตยกรรม
และบรรยกาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมโ้บราณ รา้นคา้โบราณ 
โบสถ ์พพิธิภัณฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู ่อาศัยทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยคุกลาง  
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้5) จนี 
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงดจิอง Dijon (250Km.) เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของไวนช์ัน้เลศิ 

เป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามสําคัญดา้นประวัตศิาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก 
โดยเฉพาะประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวน ์นอกจากวัฒนธรรมเกีย่วกบัไวนแ์ละการปลกู
องุน่แลว้ เมอืงดจีองยังเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามเกีย่วพันกบัครสิตศ์าสนาเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากการมโีบสถ์
ครสิตจักรจํานวน มากตัง้อยูภ่ายในเมอืง อกียังมสีถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ของอาคารเกา่แกใ่นเมอืงก็มี
ความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

นําทา่นถา่ยรปูภายนอกของ วงัดยคุแหง่เบอรก์นัด ี(The Ducal Palace) วังของขนุนาง
ชัน้สงูทีม่รีปูแบบอาคารทีค่อ่นขา้งสวยงาม และถอืวา่เป็นจดุหมายปลายทางทีสํ่าคัญของนักทอ่งเทีย่วที่
เดนิทางมาเยอืนเมอืงดจีอง โดยวังแหง่นีไ้ดส้รา้งขึน้ในแบบสไตลค์ลาสสกิ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษ 
17 ถงึ ศตวรรษ18   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้6) ทอ้งถิน่ 
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 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mercure Dijon Center Hotel หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 
 

DAY5 ดจิอง - แวรซ์าย - ปารสี                                  อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้7)  

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์Versailles (310Km.) เป็นเมอืงทีโ่ดง่ดังในฐานะทีเ่ป็น
ทีต่ัง้ของพระราชวังแวรซ์าย เคยเป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรฝร่ังเศสกวา่หนึง่ทศวรรษ นอกจากนี้
แวรซ์ายยังเป็นทีรู่จั้กจากสนธสิญัญาทีสํ่าคัญหลายฉบบัทีถ่กูลงนามในเมอืงแวรซ์าย เชน่ สนธสิญัญา
ปารสี (1783) ซึง่ยตุสิงครามปฏวิัตอิเมรกินั หรอืสนธสิญัญาแวรซ์าย ซึง่เป็นสนธสิญัญายตุสิงครามโลก
ครัง้ที1่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้8) จนี 
บา่ย   นําทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ทีไ่ดช้ือ่วา่

งดงามวจิติรบรรจงทีส่ดุในยโุรป จนมคํีากลา่ววา่ “คราใดใครไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์ครานัน้เขาไดเ้ห็นโลกอนั
ศวิไิลซท์ีแ่ทจ้รงิแลว้”  พระราชวังแวรซ์ายสจั์ดหอ้งเป็น สดัสว่นอยา่งสมพระเกยีรตทิีส่ดุและแตล่ะหอ้งได ้
สรา้งอยา่งวจิติรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตกุารณ์และ นามของหอ้งอยา่งยิง่ ซึง่สรา้งขึน้ตาม
พระราชดํารขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ชมพลับพลาทีท่อ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชนิ ีและหอ้งตา่งๆ 
ทีว่จิติรงดงามดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนังศลิปวัตถ ุล้ําคา่รวมถงึเฟอรน์เิจอรม์ากมายทีเ่ป็นตน้แบบ
เฟอรน์เิจอรห์ลยุสท์ีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก  

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารสี Paris เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืง
ทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ตดิอนัดับ1ใน10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้9) ทอ้งถิน่ 
นําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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DAY6 
เทีย่วชมเมอืงปารสี - พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - จตัตรุสัคองคอรด์ - ประตชูยัฝร ัง่เศส 
ลอ่งเรอืบาโตมชู - รา้นปลอดภาษ ี- หา้งแกลอรีล่าฟาแยต                อาหาร เชา้,กลางวนั 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้10) 
   นําทา่นเทีย่วชมมหานครปารสี เมอืงหลวงทีส่วยและโรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เริม่ตน้

จาก พระราชวงัลฟูวร ์ซ ึง่ปัจจบุนัคอื พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum)พพิธิภัณฑท์างศลิปะที่
มชีือ่เสยีงทีส่ดุใหญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศลิปะอนัทรงคณุคา่ไว ้
มากกวา่ 40,000 ชิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอยา่ง “ภาพวาดโมนาลซิา่”หรอื รปูปัน้ Venus de Milo 
และเป็นหนึง่ในฉากสําคัญของภาพยนตรช์ือ่ดังระดับโลกอยา่ง “รหัสลับดาวนิซ”ี (The Davinci Code)  
นําทา่นถา่ยรปูคูก่บัพรีะมดิแกว้ สญัลักษณ์ของลฟูวร ์ดา้นหนา้ทางเขา้ของพพิธิัณฑ ์(ไมร่วมคา่เขา้ชม)
  นําทา่นเดนิทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แหง่ฝร่ังเศส เป็นหอคอย
โครงสรา้งเหล็กตัง้อยูบ่นชอ็งเดอมาร ์บรเิวณแมน้ํ่าแซน ในกรงุ ปารสี เป็นสญัลักษณ์ของประเทศ
ฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัทั่วโลก  

นําทา่นถา่ยรปู ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรม
กลางแจง้ขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นจัตรัุสชารล์เดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตชูยัแหง่นีเ้รยีกไดว้า่
เป็นสถาปัตยกรรมสําคัญของเมอืงทีอ่ยูคู่เ่มอืงปารสี  

นําทา่นถา่ยรปูกบั จตัรุสัค็องคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจํา
ทางประวัตศิาสตรใ์นกรงุปารสี เป็นสญัลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของ
ฝร่ังเศส นับเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจอยา่งยิง่นอกเป็นสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศ
ฝร่ังเศส แลว้ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของ เสาโอเบลสิกL์’Obélisque) ประตมิากรรมอนัล้ําคา่สญัลักษณ์แหง่
มติรภาพของประเทศอยีปิตแ์ละประเทศฝร่ังเศสซึง่ถกู สง่ใหเ้ป็นของขวัญแกพ่ระเจา้ชารล์ที ่10 ในปี
ค.ศ. 1829 โดยความพเิศษของเสาคอืการทํามาจากหนิแกรนติทรงเหลีย่ม เลา่เรือ่งราวสมัยฟารโ์รห ์
รามเสสที ่2 และสมัยรามเสสที ่3 ดว้ยตัวภาษาอยีปิตโ์บราณทีม่อีายกุวา่ 3,000 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้11) เมนพูเิศษ หอยเอสคารโ์ก ESCARGOT 
บา่ย   นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่า้แซน บาโต มชู (Bateaux-Mouches) เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืนํา

เทีย่วในแมน้ํ่าแซนยอดนยิม ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานทีสํ่าคัญทีแ่มน้ํ่าทอดผา่นอยา่งเชน่ 
หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามเป็นกจิกรรมทีน่ยิมกนั อยา่งมากทีจ่ะน่ังเรอืชม
เมอืงปารสี เรยีกไดว้า่เป็นไฮไลทสํ์าคัญถา้หากใครไดม้าเมอืงปารสีตอ้งไมพ่ลาดกจิกรรมลอ่งเรอืชม 
เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน  

นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ีBenlux ทีม่สีนิคา้ใหท้า่นเลอืกสรร
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม เครือ่งหนัง และเสือ้ผา้ยีห่อ้ดัง มใีหท้า่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทิ
เชน่ อฟี แซงค ์โลรองต ์ครสิเตยีน ดอิอร ์ชาแนล จอิอรจ์โิอ อารม์านี ่เวอรช์าเซ ่ฯลฯ  
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นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่(Palais Garnier) หรอื Paris 
Opera อยูต่รงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย ชารล์ การน์เีย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่คีวาม
สวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแตง่ทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร  

นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายในอาคาร ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตัง้อยูบ่น ถนนโฮสมานน ์
(Boulevard Haussman) ในกรงุปารสี ใกลก้บัโรงโอเปรา่การน์เิยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิาร 
ครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้นําของโลกอยา่งทกุวันนีใ้นแตล่ะ
วันมลีกูคา้เขา้ออกทีห่า้งนีเ้ฉลีย่แลว้ 1 ลา้นคนตอ่วันเลยทเีดยีว ม ีเนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 500,000 ตรม.  

  
คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 
 

DAY7 ปารสี - สนามบนิบาหเ์รน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้12) 
07.00 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิารล์เดอโกลป์ารสี ประเทศฝร่ังเศส เจา้หนา้ทีค่อย

อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 
10.40 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF018 [บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง] 
18.40  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่นพักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงใน

สนามบนิทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 
22.20 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Gulf Air เทีย่วบนิที ่GF 152 
 

DAY8 สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ                                                                           

 
09.30 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มความประทับใจไมรู่ล้มื 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด (Economy Class) และคา่น้ําหนักสมัภาระเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด 30 กก. 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ
คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,500,000 บาทคา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ 
ไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ 
กําหนดเกนิกวา่และมากกวา่ 1ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,  
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร่ังเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่)  
(คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารโดยประมาณ 4,500.- บาท เด็กอาย ุ6-12 ปี 3,000 บาท) 
 อตัรานีไ้มร่วมคา่ใชจ้า่ยในกรณียืน่วซีา่เรง่ดว่น 
ลกูคา้จา่ยราคาจรงิกบัทางศนูยย์ืน่ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทอํานวยความสะดวกในการยืน่ พรอ้มใหคํ้าแนะนํา 
6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากประเทศไทย และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 60 ยโูร 2,300บาท 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ
และชว่งเวลาเดนิทาง  
2. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่
เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund คา่ธรรมเนยีมสว่นทีเ่หลอืจากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้  
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด  หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมัต ิ 
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3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้ันท ี 
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 
6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของ ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 
ของ สถานทตูงา่ยขึน้  
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท
ฯ ทราบ ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจ
ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้
 3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผู ้
เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย 
เนือ่งจาก ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 
ตอ้งเหลอืวา่ง สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้  
5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 
และ พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 16,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 26,000 บาท  
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ 
ตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(25ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง 
ในคณะเดยีวกนับรษัิท ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น 
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน 
การมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
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 ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอื 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 
 8. กรณีวซีา่ ผา่ นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม 
ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

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

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

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

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

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

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


