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IEY01 CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N 
CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8 วนั 5 คนื 

 
 เทีย่วแบบจใุจกบั 3 ประเทศยอดนยิมของยโุรป 
 อติาล ีเมอืงมลิาน และ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 
 พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ชอ้ปป้ิงเมอืงซกุ เทีย่วเมอืงลเูซริน์ 
 เมอืงปารสี หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ฟูร ์เมอืงกอลมาร ์เวนสินอ้ย 
 เปิดประสบการณ์ น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre  
 มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ หัวใจอนัศักดิส์ทิธิข์องปารสี 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 
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วันเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี 
เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

28 ต.ค. – 04 พ.ย. 
65 

53,900 53,900 48,400 12,500 25  

17-24 พ.ย. 65 52,900 52,900 47,400 12,500 25  

30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 
65 

52,900 52,900 47,400 12,500 25  

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 
 FLIGHT 

 DEPARTURE   : EY407  BKK-AUH    19:30-23:10  
           EY081  AUH-MXP    03:25-07:55 
RETURN   :    EY032  CDG-AUH    09:30-18.55 

EY402  AUH-BKK    21:45-07.20    
 
 
 
 
16:30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์

J สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19:30 น.       นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 
23:10 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่น

เครือ่ง 
 
 
 
 
 
03:25 น. นําทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานมลิาโนมัลเปนซาประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่EY081 

วันทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบี -ทา่อากาศยานมลิาโนมัลเปนซา-เมอืงมลิาน-พระราชวังมลิาน-มหาวหิาร
แหง่มลิาน-ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ-หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II    

 
                                                                                                                    

วันทีห่นึง่  ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ -ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี
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07:55 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมัลเปนซา ประเทศอติาล ีนําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
พธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้
กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  
นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและพธิกีาร ทางศลุกากรและ
ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทาง
สูจ่ดุศนูยก์ลางของ เมอืงมลิาน หรอืที่
คนอติาเลยีนเรยีกวา่ มลิาโน่ (Milano) 
(ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.)  
- เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลก

แขง่กบัปารสีในประเทศฝร่ังเศส เป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโก ้
ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้  

จากนัน้พาทกุทา่นแวะถา่ยภาพกบั พระราชวังมลิาน (Royal Palace of Milan)   
- เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลในเมอืงมลิานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจบุนัทําหนา้ทีเ่ป็นศนูยว์ัฒนธรรมและ

เป็นทีต่ัง้ของนทิรรศการศลิปะระดับนานาชาต ิครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 7,000 ตารางเมตร และเป็นทีจั่ด
แสดงงานศลิปะสมัยใหมแ่ละรว่มสมัย และคอลเล็กชนัทีม่ชี ือ่เสยีงโดยรว่มมอืกบัพพิธิภัณฑแ์ละ
สถาบนัทางวัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วโลกเป็นประจํา  

ชม  มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) (ถา่ยรปูดา้นนอก)  

- มหาวหิารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดับสามของโลก เริม่สรา้ง
ในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีทํ่าจากหนิ
ออ่นจํานวน 135 ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปัน้ทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 

ถา่ยรปูดา้นนอกที ่ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ (Santa Maria delle Grazie)  
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- เป็นโบสถแ์ละคอนแวนตข์องคณะดอมนิกินั ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก
ในปี ค.ศ. 1980 โบสถแ์หง่นีม้ชี ือ่เสยีงเพราะเป็นทีต่ัง้ของจติรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือ้
สดุทา้ย" ทีเ่ขยีนโดยเลโอนารโ์ด ดาวนิชภีายในหอฉันของคอนแวนต ์ 

ไปชมและแวะชอ้ปป้ิงที ่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II   
- เป็นหนึง่ในศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก มลีักษณะเป็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ชัน้ คลมุดว้ย

หลังคาทรงโคง้ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงมลิาน   
 อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 
เดนิทางสู ่เมอืง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)    
- เป็นเมอืงและชมุชนในจังหวัดโคโมใ่นภมูภิาคลอมบารเ์ดยีของตัง้อยูก่ ึง่กลางระหวา่ง  Como

และ Milan ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกข่องเมอืงกอ่ตัง้ขึน้บนยอดเขาทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาทางฝ่ัง
ขวาของลรูา   

ทีพั่ก:   Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรอืระดับใกลเ้คยีง 
                     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่(Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาท)ี  
- เป็นเมอืงในแควน้ลอมบารเ์ดยี  ประเทศอติาลี  ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด์  โคโม่

เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์  ทศิเหนอืของเมอืงอยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโม่  ถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว
ยอดนยิมแหง่หนึง่ เป็นแหลง่รวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง , มโีบสถ,์ พพิธิภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยู่
มากมาย   

พาทกุทา่นไปเก็บภาพความประทับใจกบั ทะเลสาบโคโม ่(Lake Como)  
- ขึน้ชือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่น  แควน้ลอมบารเ์ดยี ( Lombardy) ไมไ่กลจากเมอืงมิ

ลาน (Milan) เทา่ไรนัก ดว้ยความยาวโดยรอบ บวกกบัพืน้ทีร่อบๆ ทะเลสาบถงึ 146 ตารางกโิลเมตร 

วันทีส่าม เมอืง  Lomazzo -เมอืงโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-เมอืงแองเกลิเบริก์  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด-์ยอดเขาทติลสิ-ถ้ํา
น้ําแข็ง-สะพานแขวน-เมอืงลเูซริน์-สงิโตหนิแกะสลัก-สะพานไมช้าเปล- Schwanenplatz                         
                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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จงึทําใหท้ะเลสาบแหง่นีก้ลายเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 3 ของประเทศอติาล ีและยังเป็น
ทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุเป็นอนัดับ 5 ในยโุรปดว้ยความลกึกวา่ 400 เมตร รปูรา่งลักษณะเฉพาะของ
ทะเลสาบโคโมทํ่าใหน้กึถงึ   Y ทีก่ลับดา้นทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก  เป็นผลมาจากการละลายของธารน้ําแข็ง
รวมกบัการกดัเซาะของแมน้ํ่า Adda โบราณ ทําใหเ้กดิทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมทีวิทัศน์
ทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม.  / 3 
ชม.)   
- เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงูอยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ 

จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร 
เหนอืระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ ยอดเขาทติลสิ 
)Titlis)  

- ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิ
ได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนยีภาพทีง่ดงามของเทอืกเขา
แอลป์  

- ชม ถ้ําน้ําแข็ง (Glacier cave) ทีส่วยงามและเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชม สะพาน
แขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ 
สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตาม
อธัยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชดุสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที2่)   
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เดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne)  
- เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์  ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา

(ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาท)ี   
จากนัน้ นําทา่นชม สงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)  
- ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวิ ตที่

เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792  
ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  
- ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่น แมน้ํ่ารอยส ์ )Reuss  River) ซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์

ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ. 1333 โดยใต ้
หลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน   

อสิระเดนิเลน่ที ่Schwanenplatz   
- แหลง่ชอ้ปป้ิงหลักสําหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนลเูซริน์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของทะเลสาบลเูซริน์ มี

รา้นคา้มากมายทีน่ี ่รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโรเล็กซ์ ในบรเิวณนีด้ว้ย รา้นคา้รอบๆขาย
งานฝีมอืสวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอ็คโกแลต เครือ่งประดับ ฯลฯ   

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที3่) 

  ทีพั่ก: Ibis Style Luzern 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 
                     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
  
 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม เมอืงซกุ (ZUG) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาท)ี  
- เป็นเมือ่งทีรํ่า่รวยทีส่ดุในประเทศ และซกุเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ 

เป็นเมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิ
แบบยโุรปในยคุกลางจะหลงรักเมอืงนี ้ส ิง่ที่
จะทําใหท้า่นประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศ
ทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืงนี้
ตัง้อยูบ่นทะเลสาบ  

อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store  
- ทมีนีาฬกิาชัน้นําระดับโลกใหท้า่นเลอืกซือ้

เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

วันทีส่ี ่เมอืงลเูซริน์ -เมอืงซกุ - Lohri AG Store-เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝร่ังเศส-เวนสินอ้ย -เมอืงดจีอง   
อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)   
- อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนอืของฝร่ังเศส ใกลก้บัประเทศเยอรมน ีจงึทําใหส้ถาปัตยกรรมคลา้ยกบั

ของเยอรมน ีไดช้ือ่วา่เป็น “capitale des vins d’Alsace” (เมอืงหลวงแหง่ไวนแ์หง่อาลซสั) อกีดว้ย  
เมอืงกอลมารไ์ดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืงทีย่ังคงลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมอืง
โบราณไว ้ทัง้พพิธิภัณฑ ์ศาสนสถาน หอ้งสมดุ น้ําพ ุรปูปัน้ รา้นคา้ตา่งๆ ปัจจบุนัไดรั้บการขนานนาม
วา่เป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ตดิอนัดับเมอืงโรแมนตกิเป็นอนัดับตน้ๆ ของฝร่ังเศส  เว
นสินอ้ย เป็นชือ่ทีม่อบใหก้บัเสน้ทางในเมอืงกอลมาร์  ชือ่นีน่้าจะมาจากแนวบา้นทัง้สองฝ่ังแมน้ํ่าซึง่
อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืง  เขตนีเ้ร ิม่ตน้หลัง Koïfhus ผา่นยา่นคนขายปลา และไปยัง
สะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดมิทเีป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชมุชนผูผ้ลติไวน ์ชาวสวนในตลาด 
และคนพายเรอืในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674   

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที5่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.)  
- เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของไวนช์ัน้เลศิ และยังเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์นัด ี( Burgundy 

region เป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามสําคัญดา้นประวัตศิาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝร่ังเศสเป็นอยา่ง
มาก โดยเฉพาะประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวน ์นอกจากวัฒนธรรมเกีย่วกบัไวนแ์ละ
การปลกูองุน่แลว้ เมอืงดจีองยังเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามเกีย่วพันกบัครสิตศ์าสนาเป็นอยา่งมาก 
เนือ่งจากการมโีบสถค์รสิตจักรจํานวนมากตัง้อยูภ่ายในเมอืง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) 

ทีพั่ก :   Ibis style Dijon Central 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 
      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

พาทา่นไปถา่ยภาพความประทับใจกบัแลนด์
มารค์ เมอืงดจีอง (Dijon) ชม ดา้นนอก 
พพิธิภัณฑศ์ลิปะประจําเมอืง ( The Musée 
des Beaux-Arts )  
- ซึง่อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักบัวังดยคุแหง่

เบอรก์นัดี  ภายในจะมกีารจัดแสดง
นทิรรศการของศลิปะยคุกลาง และชัน้บน
จะมภีาพวาดจัดแสดงจํานวนมาก ซึง่
ผลงานสว่นใหญจ่ะเป็นผลงานภาพวาด

วันทีห่า้ เมอืงดจีอง - พพิธิภัณฑศ์ลิปะประจําเมอืง-โบสถเ์ซนตม์เิชล -โบสถแ์ซ็ง -เบนญี -วังดยกุแหง่เบอรก์นัด-ียา่นเซ
รสี-เอาทเ์ล็ท ลาวัลเล ่-เมอืงปารสี             อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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ของจติรกรเฟลมชิ และศลิปินทีม่เีสยีงในทอ้งถิน่ โบสถเ์ซนตม์เิชล (St. Michel church) ตัง้อยูท่าง
ทศิตะวันออกของวังดยคุแหง่เบอรก์นัด ีเป็นโบสถท์ครสิตท์ีม่คีวามงดงามมากแหง่หนึง่ โดยตัวโบสถ์
ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 ถงึศตวรรษ 17  

และไปชมโบสถท์ีม่คีวามสวยงามอกีแหง่ คอื โบสถแ์ซ็ง-เบนญี (Cathédrale St. Bénigne)  
- โบสถต์รสิตน์กิายโรมันคาทอลกิทีส่รา้งขึน้ในแบบโกธคิ โดยทีใ่ตถ้นุโบสถถ์กูใชเ้ป็นทีฝั่งศพ วังดยุ

กแหง่เบอรก์นัด ี(The Ducal Palace) วังของขนุนางชัน้สงูทีม่รีปูแบบอาคารทีส่วยงาม และถอืวา่
เป็นจดุหมายปลายทางทีสํ่าคัญของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนเมอืงดจีอง โดยวังแหง่นีไ้ดส้รา้ง
ขึน้ในแบบสไตลค์ลาสสกิ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษ 17 ถงึ ศตวรรษ18 ถอืวา่เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ี
ศลิปะในการกอ่สรา้งทีย่อดเยีย่ม  และถอืวา่เป็นสมบตัล้ํิาคา่ทีม่คีวามสําคัญของประเทศอกีแหง่ก็วา่
ได ้  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นเซรสี (Serris) 
(ระยะทาง 331 ก.ม. / 4.30 ชม.) 
- ยา่นชานเมอืงของปารสี ตัง้อยูน่อก

บรเิวณของดสินยีแ์ลนดป์ารสี ดังนัน้จงึ
เป็นสถานทีพั่กผอ่นยอดนยิมและยังม ี
ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญโ่ต และสวนสาธารณะ
อนักวา้งขวาง  

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที่  เอาท์
เล็ท ลาวัลเล ่(La Vallée Village Outlet)  
- เอาทเ์ล็ทจําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ โดยจําหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิย่ างนอ้ย 30 

เปอรเ์ซ็นต ์และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นต์
ดว้ยกนั ทําใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นม  โดยปัจจบุนั เอาทเ์ล็ทลาวัลเลม่สีนิคา้แบรนดเ์นมจําหน่ายอยูห่ลาย 10 แบ
รนด์ VERSACE หนึง่ในแบรนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมในไทย และยังม ี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 
BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

 อสิระเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 
จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 38 ก.ม. / 1 ชม.) 

ทีพั่ก:   Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 
    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้ ทกุทา่นไปเปิดประสบการณ์ น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า 
(Funicular Montmartre)   
- เปิดใหบ้รกิารเมือ่ชว่งฤดรูอ้นปี  1990  ไดม้กีารสรา้งและ

ปรับปรงุใหมอ่ยา่งสมํา่เสมอจนถงึปัจจบุนั ปัจจบุนั
กระเชา้ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนสง่ผูโ้ดยสารไดก้วา่ 2 
ลา้นคนตอ่ปี การเดนิทางใชเ้วลา 90 วนิาทแีละเป็นไป
โดยอตัโนมัต ิ 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่ มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ 
(The Basilica of the Sacred Heart of Paris)   
- สถานทีท่ีถ่กูขนานนามวา่เป็น “หัวใจอนัศักดิส์ทิธิข์อง

ปารสี” จดุทอ่งเทีย่วยอดฮติ ตัง้อยูบ่นยอดเนนิเขามงต์
มาตร ์(La butte Montmartre) สงูจากระดับน้ําทะเล 
129 เมตร เขาแหง่เดยีวในกรงุปารสี จดุชมววิแสนสวย 
ทา่นจะไดเ้ห็นววิมมุสงูทีส่ดุอนัดับสองรองจากหอไอ
เฟล แตม่คีวามโดดเดน่สําคัญคอืคณุจะไดเ้ห็นหอไอ
เฟลตัง้อยูก่ลางเมอืงถา้มองจากจดุนี ้เป็นววิแสนโรแมน
ตกิจับใจทัง้กลางวันและกลางคนื มหาวหิาร Sacré-
Coeur เป็นวหิารในครสิตจักรโรมันคาทอลกิ ถกู
ออกแบบโดย โปล อาบาด ี( Paul Abadie) สถาปนกิที่
ถกูคัดเลอืกจากสถาปนกิทัง้หมด 77 รายเริม่กอ่สรา้งปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ลงในปี ค.ศ. 1914 
ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเกอืบ 40 ปี  

เก็บภาพความประทับใจกบัแลนดม์ารค์โดง่ดังของเมอืงปารสี หอไอเฟล (Eiffel Tower)  
- เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารกอ่สรา้งโดยโคร งเหล็กทัง้หมด มคีวาม

สงูประมาณ 300 เมตร(เทยีบกบัตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรปูแบบหอคอย โดยถกูตัง้ตามชือ่
ของสถาปนกิทีค่นออกแบบชือ่วา่ “กสุตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศส
ในยคุนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการกอ่สรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงาน
ในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แหง่การปฏวิัตปิระเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความรํา่รวย 
ยิง่ใหญ ่รวมถงึความสําเร็จในยคุอตุสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ในจดุถา่ยรปูหอไอเฟล

วันทีห่ก เมอืงปารสี- น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre- มหาวหิารซาเคร -เกอร์ บาซลิกิา้ -หอไอเฟล - 
ลอ่งเรอืชมแมน้ํ่าแซน โดย บาโต มชู -พพิธิภัณฑล์ฟูร์ -หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์    อาหาร เชา้,เทีย่ง,
เย็น 
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ทีด่ทีีส่ดุคอืลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กบัสถานขีอง Trocadéro ทีเ่รา
จะพาทกุทา่นไป เพราะตรงนีเ้ป็นมมุถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบงัความสวยงาม
แน่นอน 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

จากนัน้พาทกุทา่นไปสมัผัสบรรยากาศเมอืงปารสี ลอ่งเรอืชมแมน้ํ่าแซน โดย บาโต มชู ( Bateaux-
Mouches)   
- รอบละประมาณ 1 ชม. มกีารบรรยายเกีย่วกบัประวัตเิมอืงปารสีตลอดทัง้การเดนิทางระหวา่งสองขา้ง

ทางทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น มหาวหิารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ฟูร ์ 
จากนัน้เยีย่มชมดา้นนอกและเก็บภาพความประทับใจกบั พพิธิภัณฑล์ฟูร ์(Louvre Museum)  
- เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของเมอืงปารสี จากผลงานทีจั่ดแสดงไปจนถงึความเกา่แก่

และยิง่ใหญข่องสถานทีทํ่าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวามสําคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่
2 กอ่นทีจ่ะถกูขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจบุนัพพิธิภัณฑล์ฟูร ์เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงาน
ศลิปะทีท่รงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แตนํ่ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ ซึง้
แน่นอนวา่ผลงานศลิปะเหลา่นีถ้กูเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบตัจิากการทีฝ่ร่ังเศสนํามาจากประเทศทีต่น
ชนะสงคราม 

จากนัน้พาทกุทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่  
- หา้งชือ่ดังใจกลางกรงุปารสี ซึง่คณุจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ัน้นําตา่งๆจากทั่วโลก ในราคาทีไ่ม่

แพงและบรรยากาศทีห่รหูราตระการตา ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความ
ภาษาไทยในหา้งนีด้ว้ย  

หา้ง La Samaritaine  
- หา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ ่ในกรงุปารสี เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เล็กๆ และขยายไปสูส่ ิง่ทีก่ลายเป็น

ชดุของอาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกตา่งๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้
นานาชาตติัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535  

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette)  
- หา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ. 1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้นําของโลกอยา่ง
ทกุวันนีแ้ตก่อ่นเป็นแคร่า้นขายเสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่ัวมมุถนน Lafayette แตภ่ายหลังไมน่านไดม้กีารขยับ
ขยายพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จํานวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจา่ยใชส้อย มบีนัทกึวา่เป็นปีทีม่ี
ยอดขายสงูสดุ ซึง่ในปัจจบุนัมสีาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้
ทัง้หมด 61 แหง่  
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เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 
ทีพั่ก :   Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 
      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
05.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX) (มือ้ที1่2) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่

อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
09:30 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  
18.55 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
21.45 น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 
 
 
 
 
07:20 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

***************************** 
 
เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถินุายน 2565 ) 
 
► เอกสารทีต่อ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  
 
 

วันทีเ่จ็ด เมอืงปารสี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี            �  อาหาร เชา้ 

 
                                                                                                                    

วันทีแ่ปด          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
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► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี
ตามคําสัง่กระทรวงสาธารณสขุอติาล ีลงวันที ่22 ก.พ. 2565 วา่ดว้ยมาตรการเกีย่วกบัการเดนิทางเขา้มายังอติาลี
กําหนดใหผู้ท้ีเ่ดนิทางจากประเทศนอกกลุม่ประเทศสมาชกิอยี ู(รวมผูเ้ดนิทางจากประเทศไทย) ทีจ่ะเดนิทางเขา้มายัง
อติาลตีอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้
1. แสดงแบบฟอรม์ EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพือ่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีม่อํีานาจเรยีกตรวจ 
2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอปพลเิคชัน่ Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 
จากแอปพลเิคชนัหมอพรอ้ม 
3. ไดรั้บการฉีดวัคซนีป้องกนั COVID-19 ครบตามเกณฑท์ีผู่ผ้ลติวัคซนีกําหนด  
 
►วัคซนีทีย่อมรับสําหรับผูท้ีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน 
(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์
(3) Sinovac และ Sinopharm จะตอ้งไดรั้บเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน 
หรอื Johnson & Johnson เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์
4. ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้หรอืออกจากอติาลตีอ้งสวมหนา้กากอนามัย FFP2 ตลอดการเดนิทาง 
(ขอ้มลูจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงโปรดอพัเดทกบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้) 
 
► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง ม ีดังนี้ 

1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 
► สําหรับคนตา่งชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมปีระกนัสขุภาพตา่งชาตคิรอบคลมุ 10,000 USD   
► สําหรับผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี หรอืไดรั้บวัคซนีไมค่รบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. 
กอ่นเดนิทางมาถงึประเทศไทย  
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจํีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   
► การจองทัวรแ์ละชาํระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารทําวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 
 กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออก
ใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3หนา้) **กรณุา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้ม
พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 
1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ คา่มัดจําโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมัดจํา 40%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 
บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจําตัวเครือ่งบนิ  คา่มัดจําโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 
4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
8. ตามพระราชบญัญัตธิรุกจินําเทีย่วและมัคคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจินําเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจินําเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดนําเทีย่ว ใหนํ้ามาหักจากเงนิ
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คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทีย่วแสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจําตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บรษัิท ดําเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้   
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มี

คา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้น
โปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กสว่นใหญ่
ในยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศ
หนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่
สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่
สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไม่
สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี
คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โค
วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั
ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซงึสามารถศกึษาขอ้มลู
เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 
บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นีก้ารทําประกนันี้
จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก
เว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯคา่
ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.
ม./วัน) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น  
2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท  
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 70 EUR หรอืประมาณ 2,600บาท/ทา่น สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบ
แผนประกนัภัย Group tour บกูี ้ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นีก้ารทํา
ประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว  ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 
กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
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 ์
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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 
 

 


