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Code: IH14-Cruise-Med+FRA-Grandiosa-11WY-10-20Apr-119-A221126 

 

11 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน + ฝร ัง่เศส 

 

 

 

10 – 20 เมษายน 2566 

 119,900 บาท   

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ / ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ /รวมทปิไกด ์คนขบัแลว้) 

(พกับนเรอื 4 คนื, พกัโรงแรม 5 คนื..... กรุป๊เดยีวเทา่น ัน้) 

 

มลิาน (พกัคา้ง 1 คนื) – ปอรโ์ตฟิโน – เจนวั – โรม – เนเปิลล ์- อายคัโซ ่(เกาะคอรซ์กิา้)  

เจนวั - ตรูนิ - ชารโ์มนกิซ ์– อนัซ ี– มากง - ซารล์ง ซูรโ์ซน - ดจิอง  

ปารสี (พกัคา้ง 2 คนื) – ชอ้ปป้ิงจใุจท ัง้แบรนดเ์นม และ เอาทเ์ลต 
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10 เม.ย. 2566  กรงุเทพมหานคร - มสักตั - มลิาน 

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิโอมาน แอร ์ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

09.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบนิ WY818 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.55 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้ ระหว่าง

เทีย่วบนิสูก่รงุมสักตั ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดนิทางถงึกรุงมัสกัต แวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ WY143 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิตามอธัยาศัย  

14.40 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิมัสกัต (MCT) สูส่นามบนิมัลเพนซา (MXP) บรกิารอาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลัเพนซา เมอืงมลิาน  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

11 เม.ย. 2566  มลิาน – เจนวั - ปอรโ์ตฟิโน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 175 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช.ม.) 

เมอืงท่าแห่งชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับโลก ซึง่ตัง้อยู่ในเขต จังหวัดของเจนัว ทีถู่ก

ลอ้มรอบดว้ยท่าเรอืเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรคแ์ห่งเมอืงท่า" เมอืงปอรโ์ตฟิโน เป็นเมอืง

เล็กๆ ทีแ่สนน่ารัก ภายในตัวเมอืงประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรอืนหลากสสีัน ซึง่ตัง้เบยีดเสยีดกันไปตามเชงิ

เขาเขยีวชอุม่ โอบลอ้มอา่วทีม่ ีเรอืยอรช์ (Yatch) จอดเต็มไปหมด  

 

น าทา่นชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ (St. Martin) ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยตัวโบสถนั์น้มี

ขนาดทีไ่มใ่หญโ่ต แตก่็มคีวามสวยงามมากพอสมควร  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่16 ในอดตีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศกึ แตปั่จจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมววิที่

สวยงามอกีแหง่ของเมอืงอกีดว้ย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเจนัว น าทา่นชมบรเิวณอา่วเจนัว อนัเป็นท่าเทยีบเรอืส าราญ เรอืยอรช์หรู เรอืใบ

สขีาวละลานตา และยงัคงมเีรอืโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ สลักเสลาดว้ยรปูปัน้อนัวจิติรคลา้ยย ้าเตอืนใหร้ะลกึ

ถงึความส าเร็จอนัยิง่ใหญข่องชาวเมอืงเจนัวคนนี ้         

 

15.30 น. น าท่านเช็คอนิขึน้เรอืส าราญ MSC Cruise “MSC GRANDIOSA” ดว้ยระวางเรอืขนาด 181,000 ตัน พรอ้ม 

Entertainment Complex ขนาดใหญ ่ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

 

19.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเจนัว มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยี กรงุโรม 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

12 เม.ย. 2566  โรม - ชวิคิตาเวคเคยี  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ชวิคิตาเวคเคยี ประเทศอติาล ี

 

น าท่านเดนิทางสู่ นครรัฐวาตกิัน (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีสุ่ดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย

โรมนัคาทอลกิ  

 

จากนัน้น าทา่นชมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก รูจ้ักกันโดยชาวอติาลวี่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรอื เซนตปี์เตอรบ์าซลิกิา 

(Saint Peter's Basilica) มหาวหิารนี้เป็นมหาวหิารหนึง่ในสีข่องมหาวหิารหลักในกรุงโรม ประเทศอติาล ี 

(อกี 3  มหาวหิารคอื: มหาวหิารเซนตจ์อหน์แลเตอรรั์น มหาวหิารซานตามาเรยีมายอเร และ มหาวหิารเซนต์

พอลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาตกิัน เป็นดนิแดนที่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของพระ

สันตะปาปา ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแห่งศาสนาครสิต ์นกิาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึง่

นครรัฐวาตกินัจัดวา่เป็นประเทศทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก อนัมศีนูยก์ลางคอืมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดรั้บ

การออกแบบโดยอจัฉรยิะบคุคล Michelangelo  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชวิ ิคตาเวคเคีย น าท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte 

Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยมกีารสรา้งก าแพงลอ้มรอบ
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ปราสาท เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึในอดตี ปราสาทแห่งนี้สรา้งขึน้ใกลก้ับท่าเรอื

และใชเ้ป็นป้อมปราการด่านหนา้ในการเรยีกเก็บระวางเรอืและภาษีในสมัยกอ่น โดยหอคอยตรงกลางป้อม

ปราสาทแห่งนี้ออกแบบโดยไมเคลิ แองเจโล สรา้งในสมัยโรมันโบราณ โดยผนังของป้อมปราการแห่งนี้มี

ความหนากวา่ 6 เมตร อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญใ่นการสรา้งป้อมปราการทีย่ังคงตัง้ตระหง่านใน

เมอืงชวิคิตาเวคเคยี 

 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

19.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยีมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืปาแลรโ์ม  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

13 เม.ย. 2566  เนเป้ิล – ปอมเปอ ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเนเป้ิล ประเทศอติาล ี



Page 6 of 21 

 

 

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปอมเปอ ี(Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

 

  น าทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑป์อมเปอ ีเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ทีจ่ัดแสดงเรือ่งราวไวอ้ยา่งน่าสนใจ อดตีเมอืง

ปอมเปอ ี(Pompei) มฐีานะเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ทีแ่น่นขนัดไปดว้ยรา้นคา้, ตลาด และหอ้งแถว 

นอกจากนี้ยังมสีนามกฬีา, โรงละคร, วหิาร, โรงอาบน ้าสาธารณะ, หอนางโลม เมอืงปอมเปอสีญูหายจาก

หนา้ประวัตศิาสตร ์อนัเนือ่งจากถกูทับถมดว้ยเถา้ลาวาจากการระเบดิของภเูขาไฟวซิเูวยีสในปี ค.ศ. 79 หลัง

การขดุส ารวจในศตวรรษที ่16 ภาพชวีติของชาวโรมนักวา่สองพันปี ไดป้รากฏแกส่าธารณะชน  

 น าทา่นชมสภาพของเมอืงทีข่ดุคน้ขึน้มาบง่บอกถงึรอ่งรอยความเจรญิและความยิง่ใหญข่องเมอืงนีใ้นอดตี  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเนเป้ิล (Naples) หรอืทีน่ยิมเรยีกเป็นภาษาอติาลวี่า เมอืงนาโปล ี(Napoli) คอื

อกีหนึ่งเมอืงท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ศลิปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 

ดนตร ีและศาสตรก์ารท าอาหาร ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากทั่วโลก 

- เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเนเป้ิล (Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้ทีต่ัง้

อยูท่างทศิใตข้องประเทศอติาลน่ัีนเองเมอืงเนเป้ิลตัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกับอา่วเน

เป้ิล (Naples Bay) กึง่กลางระหวา่งพืน้ทีภ่เูขาไฟสองแหง่ คอื ภเูขาไฟ       วสิเุวยีส และกมัปีเฟลเกรย ์

- เป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญในคาบสมุทรอติาล ีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่กอ่ตัง้เมอืงขึน้มา ดว้ยเหตุนี้

เมอืงเนเป้ิลจงึถอืวา่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกโดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของเมอืงเนเป้ิล

ยงัเป็นศนูยก์ลางเมอืงทางประวัตศิาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนส

โก ้(Unesco) ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995  

 

น าท่านชมและถ่ายรูปกับจตุรัสเพลิบสิซโิต (Piazza del Plebiscito) หนึง่ในจตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

เมอืงเนเป้ิล ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กบับรเิวณอา่ว ซึง่ถกูลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่อาคารสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญของเมอืง  

 

น าทา่นเขา้ชมพระบรมมหาราชวังแหง่เมอืงเนเป้ิล (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของทีพ่ านักของ

กษัตรยิแ์หง่ราชวงศบ์รูบ์ง (Bourbon Kings) หนึง่ในราชวงศท์ีส่ าคัญทีส่ดุในทวปียโุรป (***หากราชวังปิด

ใหเ้ขา้ชม ทางทัวรจ์ะจัดหาโปรแกรมอืน่ทีเ่หมาะสมใหแ้ทน)  

 

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกเก็บภาพความ

น่าประทับใจของเมอืงเนเป้ิล กบังานสถาปัตยกรรมของหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมายทีย่งัคงสะทอ้นความรุง่เรือง

ของอาณาจักรโรมนัในอดตีไดอ้ยา่งดเียีย่ม 
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16.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เทยีบ เรอืเนเป้ิล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

17.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเนเป้ิล เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืคอรซ์กิา้ (ประเทศฝร่ังเศส) 

 

14 เม.ย. 2566  อายคัโซ ่เกาะคอรซ์กิา้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์ บารต์า่งๆ

หลากหลาย 

Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

 

 

12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ เมอืงอายคัโซ ่เกาะคอรซ์กิา ประเทศฝร่ังเศส 

  

น าท่านเดนิชมเมอืง อายัคโซ ่(Ajaccio) เมอืงท่าทีม่ปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกม่ากเมอืงหนึง่ของเกาะคอรซ์กิา 

ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยจตรัุส และพลาซา่ตา่งๆมากมาย นอกจากตัวเมอืงทีส่วยงามแลว้ อายคัโซย่งัมทีา่เรอื

เก่าแก่ ชายหาด และยอดเขาอันสูงชัน และยังเป็นบา้นเกดิของนโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoleon 

Bonaparte) หรอื จักรพรรดนิโปเลยีนที ่1 นายพลผูม้บีทบาทส าคัญในการปฏวิัตฝิร่ังเศส จอมจักรพรรดทิีม่ ี

ช ือ่เสยีงกอ้งโลก  

 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีจ์ักรพรรดนิโปเลยีน ซึง่รปูปัน้ตัง้อยูบ่นยอดสงูสดุของน ้าพ ุ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม โบสถอ์ายัคโซ ่ (Cathedral of our lady of the assumption of Ajaccio) โบสถ์

โรมนัคาทอลกิเกา่แกป่ระจ าเมอืง สรา้งขึน้ชว่งปลายศตรรษที ่15 แบบสไตลบ์าโรคและแมนเนอรสิ ซึง่โบสถ์

แหง่นีไ้ดรั้บการบรรจเุขา้เป็นหนึง่ในอนุสรณ์ประวัตศิาสตรป์ระจ าชาตขิองประเทศฝร่ังเศสดว้ย นอกจากนี้ยัง

เป็นโบสถท์ีจั่กรพรรดนิโปเลยีนไดท้ าการท าศลีลา้งบาป ประจ าศาสนา เมือ่ 21 กรกฏาคม ค.ศ.1771 ดว้ย 

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอือายคัโซ ่(Ajaccio)  

20.00 น.  เรอืออกเดนิทาง เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืเจนัว ประเทศอติาล ี
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

15 เม.ย. 2566  เจนวั – ตรูนิ – ชารโ์มนกิซ ์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเจนัว (อติาล)ี น าทา่นเชคเอาทจ์ากเรอืส าราญ 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตรูนิ (Turin) เป็นอกีเมอืงทางภาคเหนอืของอติาล ีตัง้อยูร่มิเเมน่ ้าโป เป็นเมอืงหลวง

ของแควน้ปีเอมอนเต นับว่าเป็นเมอืงที่มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานเเละมวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามของเทอืกเขา

แอลป์ยโุรป เมอืงนีเ้ป็นฐานการผลติหลักของรถยนตเ์เบรนดส์ญัชาตอิติาลอียา่ง เฟียต อกีดว้ย  

 

น าทา่นเทีย่วชมจัตุรัสซานคารโ์ล สรา้งมาตัง้เเต่ศตวรรษที ่17 โดยมคีวามน่าสนใจอยูท่ี ่อนุสาวรยี ์ของ เอ

มานูเอล ฟิลเิบอรโ์ต ดยคุแห่งซาวอย ในสมัยศตวรรษที ่16 โดยยังม ีโบสถค์ู่ ทีม่ลีักษณะเป็นเหมอืนกับ

ประตเูมอืงทีส่วยงามอยา่งมาก ซึง่ทัง้สองโบสถนั์น้ก็คอื โบสถซ์านตาครสิตนิาและโบสถซ์านคารโ์ล โดยมี

อาคารสถาปัตยกรรมเกา่ๆ ทีง่ดงามลอ้มรอบอยู ่ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมวหิารตูรนิ (Turin Cathedral) ซึง่ตัง้อยูไ่ม่ห่างไกลจากจัตุรัสซานจโีอวานนีมากนัก 

โดยวหิารเเหง่นีส้รา้งขึน้มาบนฐานของโบสถเ์กา่ 3 เเห่งดว้ยกัน เเละมกีารเเบง่ออกเป็นสามสว่น โดยมสีว่น

ส าหรับเก็บรักษา ผา้หอ่พระศพแหง่ตรูนิ ซึง่มคีวามเชือ่ถอืวา่กนัวา่เป็นผา้หอ่พระศพของพระเยซเูมือ่พระองค์

สิน้พระชนมจ์ากการถกูตรงึไมก้างเขน โดยผนืทีน่ ามาจัดเเสดงนัน้เป็นผนืจ าลอง  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชารโ์มนกิซ ์(Chamonix) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ชัว่โมง) เป็น

หมู่บา้นเล็กๆทีอ่ยู่ในประเทศฝร่ังเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คอื สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส และ 

อติาล ี 

 

น าท่านเทีย่วชมหมู่บา้นชารโ์มนกิซ ์เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีน่่าอยูแ่ละมคีวามน่ารักในตัวเอง มทีัศนียภาพที่

งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภเูขาหมิะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมูบ่า้นมกีารผสมผสานทีอ่ยูอ่าศัย

ของผูค้นในพืน้ทีเ่ขา้กับรา้นคา้ รา้นอาหาร และทีพ่ักส าหรับนักท่องเทีย่วไดอ้ยา่งลงตัว มแีหล่งชอปป้ิง

ส าหรับหาซือ้ของฝากหรอือปุกรณ์ส าหรับการเล่นกฬีาตามฤดูกาล  

น าท่านเดนิเล่นแวะถ่ายรูปในหมูบ่า้นชารโ์มนกิซ ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Chamonix Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

16 เม.ย. 2566  ชารโ์มนกิซ ์ - อนัซ ี- มงกง - ชาลง ซูร ์โซน – ดจิอง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอันซ ี(Annecy) (ระยะทาง 93 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) อกีหนึง่

เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอนัดับตน้ๆของแควน้ โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทะเลสาบอนั

ซ ี(Annecy Lake) ในฝร่ังเศส เมอืงอันซเีป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว (Haute-Savoie) บรเิวณใจ

กลางเมอืงนัน้ถอืว่าเป็นส่วนทีโ่ดดเด่นของเมอืงเนื่องจากยังคงความเป็นเมอืงยุคกลางและยังเป็นทีต่ัง้ของ

ปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษที ่14 มคีลองขนาดเล็กไหลผา่นใจกลางเมอืง  

 

  น าท่านถ่ายรูปกับปาเลสเ์ดอไลล ์(Palais d'Isle) หรอื "คุกเกา่" สัญลักษณ์ของเมอืงอันซแีละเป็นหนึง่ใน

อนุสรณ์สถานทีถู่กถ่ายภาพมากทีส่ดุของฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1132 ตัวอาคารถูก
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สรา้งขึน้ในรูปทรงสามเหลี่ยมคลา้ยหัวเรือโบราณที่ทอดสมออยู่ในแม่น ้าและถูกประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรีย์

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1900  

 

  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารแซ็ง-ปีแยรแ์ห่งอานซ ี(Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวหิาร

นกิายโรมันคาทอลกิและเป็นอนุสาวรยีแ์ห่งชาตทิีส่ าคัญแห่งหนึง่ของฝร่ังเศส สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่16 

ปัจจบุนัมหาวหิารแหง่นีไ้ดก้ลายเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากแห่งหนึง่ของจังหวัดโอต-

ซาวัว และของแควน้โรนาลป์   

 

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมากง (Macon) (ระยะทาง 173 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น

เมอืงหลวงของจังหวัดโซเนลัวรใ์นแควน้บรูก์อญ ทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกของฝร่ังเศส เมอืงนี้เป็นเมอืงเล็กๆ แต่

แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห ์เนือ่งจากเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าโรน และตัง้อยูใ่นแควน้เบอรก์นัด ีเป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาติ

สวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไมท้ีม่กีารจัดสวนอยา่งสวยงาม 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 น าทา่นเดนิชมความน่ารักของเมอืงมากง  

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันแซงตโ์รลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ทีส่รา้งทอดยาว

ขา้มแมน่ ้าโรน  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8D
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ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมโบสถ ์อกิลสิ แซงต ์ปิแอร ์(Eglise Saint Pierre) ซึง่เป็นโบสถใ์จกลางเมอืงสรา้งขึน้

ในสมยัศตวรรษที ่18 น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและความเกา่แกข่องโบสถแ์หง่นี ้ 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่ (old town) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของตัวเมอืงเกา่มากง 

อกีเมอืงสวยแหง่ลุม่แมน่ ้าโรน  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชาลง ซรู ์โซน (Chalon Sur Saone) (ระยะทาง 58 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)  เป็นเมอืงเล็กอกีเมอืงทีต่ัง้รมิแม่น ้าโซน (Saone) ในภูมภิาคบูรก์อนน์ ฟรองต ์กงเต ของฝร่ังเศส 

เป็นอกีเมอืงเกา่แกอ่กีเมอืงของฝร่ังเศสตะวันออก และเป็นอกีเมอืงทีถ่กูยดึครองโดยอาณาจักรโรมนัโบราณ  

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงชาลง ซรูโ์ซน  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารชาลง-ซรู-์โซน หรอืเรยีกชือ่เต็มวา่ อาสนวหิารนักบญุวนิเซนตแ์หง่ชาลง-ซรู-์

โซน สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่11 แลว้เสร็จสมบรูณ์ในสมัยศตวรรษที ่18 และไดม้กีารบรูณะในสมัย

ศตวรรษที ่19 มหาวหิารแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้กนั่กบญุวนิเซนตแ์หง่ซารากอสซา และมหาวหิารแห่งนี้

ยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี ค.ศ. 1903 อกีดว้ย  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Dijon Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

17 เม.ย. 2566  ดจิอง - ปารสี – ชอ้ปป้ิง La Velle Village Outlet 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูก่รุงปารสี (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) นครหลวง

แหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าแซนน ์ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพ

สองขา้งทาง และ อาคารบา้นเรอืน รวมถงึหมูบ่า้นในแถบชนบทของประเทศฝร่ังเศส 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1903
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่La Velle Village Outlet ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย 

อาทเิชน่ ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอืน่ๆ อสิระใหท้่านช ้

อปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย   

 

น าทา่นถา่ยรปูประตชูยัฝร่ังเศส (Arc de Triomphe หรอืเรยีกเต็มๆว่า Arc de triomphe de l’Etoile อา่นว่า 

อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มอีายกุว่า 200 ปี

สรา้งขึน้ปีพ.ศ. 2349 หลังจากทีจ่ักรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชยัชนะจากยทุธการเอาสเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลา

กอ่สรา้งยาวนานกวา่สามสบิปีเสร็จสิน้ในรัชสมยัพระเจา้หลยุส-์ฟิลปิป์ พ.ศ. 2376-2379  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Clichy Hotel Paris/ Mercure Paris La Defense **** หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

 

18 เม.ย. 2566   ปารสี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่เนนิเขามงมารตร์ เพือ่เขา้ชมมหาวหิาร ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ (The Basilica of the 

Sacred Heart of Paris) หรอื บาซลิกิา้ สถานทีท่ีถู่กขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิส์ทิธิข์องปารสี” จุด

ทอ่งเทีย่วยอดฮติ ทางตอนเหนอื  

- ตัง้อยูบ่นยอดเนนิเขามงมารตร ์(La butte Montmartre) สงูจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดยีว

ในกรงุปารสี จดุชมววิแสนวเิศษทีส่ามารถเห็นววิมมุสงูทีส่ดุอนัดับสองรองจากหอไอเฟล แตม่คีวามโดด

เด่นส าคัญคอื สามารถเห็นหอไอเฟลตัง้อยูก่ลางเมอืงถา้มองจากจุดนี้ เป็นววิแสนโรแมนตกิจับใจ ทัง้

กลางวันและกลางคนื  

- ส าหรับ มหาวหิาร Sacré-Coeur หรอื มหาวหิารพระหฤทัยแห่ง Montmartre เป็นวหิารในครสิตจักร

โรมันคาทอลกิ ถูกออกแบบโดย โปล อาบาด ี(Paul Abadie) สถาปนิกที่ถูกคัดเลอืกจากสถาปนิก

ทัง้หมด 77 รายเริม่กอ่สรา้งปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเกอืบ 40 

ปี นอกจากนีย้งัเป็นสถานทมีถ่า่ยท าภาพยนตรห์ลายตอ่หลายเรือ่งรวมถงึ Emily in Paris อกีดว้ย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นสู ่แกลอรี ่ลาฟาแยต (Gallery Le Fayatte) หา้งสรรพสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแหง่กรงุปารสีอสิระ

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงแบบเต็มๆ  

 

น าท่านสู่ย่านถนนแฟชั่นชัน้น าของปารีส ถนนชองป์ส เอลเิซ่ส ์(Champs Elysee) ย่านการคา้ที่

ประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรหูรา สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ตทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงาม 

และปลูกเรยีงรายอย่างเป็นระเบยีบ ท าใหก้ลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเทีย่วทีผ่่านไปมา ถนนสายนี้

https://www.talontiew.com/montmartre/
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ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่าน

สามารถเดนิตามเสน้ทางถนนสายนี้ไปสูป่ระตูชยันโปเลยีน (Arch de Triumph) ซึง่เป็นอนุสรณ์สถานที่

ส าคัญในกรงุปารสี  

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงามของกรงุปารสีตลอดรมิแมน่ ้าแซนต ์ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Clichy Hotel Paris / Mercure Paris La Defense **** หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

19 เม.ย. 2566  ปารสี 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์ (Verseille Palace) อันเป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึง่ของฝร่ังเศส 

เป็นพระราชวังที่ย ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึง่ของโลก เดมิทเีป็นพระต าหนักของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

ชว่งปี ค.ศ.1682 ซึง่ภายหลังมกีารบรูณะกอ่สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาวทัง้หมดจนเปลีย่นเป็นพระราชวังทีม่ี

ความอลังการและสวยงาม โดยใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ราว 30 ปี ดว้ยงบประมาณกวา่ 500 ลา้นฟรังก ์แตง่

เตมิดว้ยงานสถาปัตยกรรมชัน้ยอด ทัง้รูปปั้น งานแกะสลัก ตลอดจนการจัดเรยีงเฟอรน์เิจอรแ์ละรูปวาด

ต่างๆไดอ้ยา่งลงตัวและประณีต พระราชวังแวรซ์ายสไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO 

เมือ่ปี ค.ศ.1979 และปัจจบุนัมนัีกทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชมราว 7.7 ลา้นคนตอ่ปี 

 

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
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

 

 

 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปพพิธิภัณฑล์ูฟว ์(Louvre Museum)  พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ 

และใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดง

และเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก ตัวอยา่งเชน่ ภาพเขยีนโมนาลซิา 

ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีโดยบรเิวณลานดา้นหนา้ มปิีระมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกและ

โลหะ ท าหนา้ทีเ่ป็นทางเขา้หลักของพพิธิภณัฑ ์และกลายเป็นหนึง่ในจดุเชคอนิของปารสี  

 

น าท่านถ่ายรูปหอไอเฟล หอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนชองป์ เดอ มารส ์บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรุง

ปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของฝร่ังเศสที่เป็นที่รูจั้กกันทั่วโลก ทัง้ยังเป็นหนึ่งในสิง่ก่อสรา้งที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ตัง้ชือ่ตามสถาปนกิผูอ้อกแบบ "กสุตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสงู 324 เมตร 

(1,063 ฟตุ) หรอืสงูเทา่กบัตกึ 81 ชัน้  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูบ่รเิวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึง่เป็นจุดชมหอไอเฟลทีส่วยทีส่ดุ สัญลักษณ์ของ

นครหลวงปารสี หอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยูบ่นชองป์เดอ มารส ์บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรุงปารสี หอไอ

เฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลก ทัง้ยังเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจัดเต็ม 

 

17.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

21.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่WY132 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 07.05 ชัว่โมง) 

 

20 เม.ย. 2566   มสักตั - กรงุเทพฯ 

 

06.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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08.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ WY815 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 6 ชัว่โมง) 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์119,900 บาท :  10-20 เมษายน 2566 

  

อตัราคา่บรกิาร   10-20 เมษายน 2566 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น หรอื พกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

119,900 

อพัเกรดเรอืเป็นหอ้งมรีะเบยีง (Balcony) พักหอ้งคู ่เพิม่เงนิทา่นละ 8,000 

พักเดีย่วเพิม่เงนิทา่นละ (Based INS cabin) 21,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 109,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(WY) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-MXP//CDG-BKK) 29,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคา่วซีา่ทา่นละ ไมร่วมวซีา่เชงเกน้ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่23/11/2022) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ WY  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) 
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 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ Service fee ทีท่างเรอืชารต์เขา้ครยุสก์ารด์ทา่นละ 52 USD 

 คา่วซีา่เชงเกน้ฝร่ังเศส ทา่นละ 4,700 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และค่าด าเนนิการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่

ลกูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง) 

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์ 50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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 ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


