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CLASSIC EUROPE VI FRANCE SWITZERLAND ITALY 8วนั 5คนื 

เยอืนเมอืงอนัทรงเสนห่ไ์ปกบั 3 ประเทศในยโุรป 

ฝร่ังเศส       

เชค็อนิแลนดม์ารค์กบั หอไอเฟล และ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ 

ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซนสดุแสนโรแมนตกิ ชอ้ปป้ิงหา้งชัน้น าของปารสี 

สวสิ         

น่ังกระเชา้โรแตร ์พชิติยอดเขาทติลสิ ชอ้ปป้ิงเมอืงซกุ  

เทีย่วเมอืงลเูซริน์ เชค็อนิ สงิโตหนิแกะสลัก และ สะพานไมช้าเปล 

อติาล ี       

เมอืงมลิาน และ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 
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วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

26 มกราคม –  

02 กมุภาพันธ ์66 

52,900  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

( Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี ราคา 12,500 

บาท) 

47,400 12,500 25  

09 – 16 กมุภาพันธ ์66 52,900 47,400 12,500 25  

23 กมุภาพันธ ์–  

02 มนีาคม 66 

53,900 48,400 12,500 25  

16 – 23 มนีาคม 66 53,900 48,400 12,500 25  

06 – 13 เมษายน 66 59,500 54,000 12,500 25 เปลีย่นแปลง

ไฟลท์ขาไป-กลบั 

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 

 

 FLIGHT 

 DEPARTURE       :  EY407  BKK-AUH    21:05 – 00:30    (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 19.55-23.25) 

           EY031   AUH-CDG    02:45 – 06:45   (ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 02.20-07.45) 

RETURN    :  EY088  MXP-AUH   09:50 – 18:45    (ไฟลท์ขากลับเปลีย่นเวลา 10.50-18.55) 

       EY402 AUH-BKK 21:45 – 07:20       (ไฟลท์ขากลบัเปลีย่นเวลา 21.40-07.20) 

หมายเหต*ุ* ในกรณีไฟลท์บนิเปลีย่นเวลา เนือ่งจากฤดกูาลและสภาพอากาศ EY407 BKK-AUH 19.55- 23.25 

ขอเปลีย่นเวลานัดหมายเป็น 17.00 น.  และเปลีย่นเวลาออกเดนิทางเป็น 19.55 น. 

 

 

 

 

18.00 น.     พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์J 

สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

21.05 น.     ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407 

หมายเหตุ** ในกรณีไฟล์ทบนิเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ EY407 BKK-AUH 

19.55- 23.25 ขอเปลีย่นเวลานัดหมายเป็น 17.00 น.  และเปลีย่นเวลาออกเดนิทางเป็น 19.55 น. 

 

 

      

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
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00.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

02.45 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล เทีย่วบนิที ่ 

EY031 หมายเหต*ุ* ในกรณีไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา (เปลีย่นเครือ่ง) EY031 ทา่นจะออกเดนิทาง 

02.20 น.  

06.45 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

หมายเหต*ุ* ในกรณีไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา ทา่นจะเดนิทางถงึเวลา 07.45 น.  

ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงปารสี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

จากนัน้ทกุทา่นไปเปิดประสบการณ์ น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre เปิดใหบ้รกิารเมือ่ชว่ง

ฤดรูอ้นปี 1990  ไดม้กีารสรา้งและปรับปรงุใหมอ่ยา่งสม า่เสมอจนถงึปัจจบุนั ปัจจบุนักระเชา้ไฟฟ้าเป็น

รถไฟฟ้าและขนสง่ผูโ้ดยสารไดก้วา่ 2 ลา้นคนตอ่ปี การเดนิทางใชเ้วลา 90 วนิาทแีละเป็นไปโดย

อตัโนมตั ิ 

 

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

สถานทีท่ีถ่กูขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนัศักดิส์ทิธิข์องปารสี” จดุทอ่งเทีย่วยอดฮติ ตัง้อยูบ่นยอดเนนิ

เขามงตม์าตร ์(La butte Montmartre) สงูจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแหง่เดยีวในกรงุปารสี จดุ

ชมววิแสนสวย ทา่นจะไดเ้ห็นววิมมุสงูทีส่ดุอนัดับสองรองจากหอไอเฟล แตม่คีวามโดดเดน่ส าคัญคอืคณุ

จะไดเ้ห็นหอไอเฟลตัง้อยูก่ลางเมอืงถา้มองจากจดุนี ้เป็นววิแสนโรแมนตกิจบัใจทัง้กลางวันและกลางคนื 

มหาวหิาร Sacré-Coeur เป็นวหิารในครสิตจักรโรมนัคาทอลกิ ถกูออกแบบโดย โปล อาบาด ี(Paul 

Abadie) สถาปนกิทีถ่กูคดัเลอืกจากสถาปนกิทัง้หมด 77 รายเริม่กอ่สรา้งปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ลง

ในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเกอืบ 40 ปี  

 

 

 

วนัทีส่อง           ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะเปลีย่นเครือ่ง  - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ 

เดอ โกล - เมอืงปารสี - น ัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ามงตม์าตร ์-  ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ – หอไอเฟล -  ลอ่งเรอืชม

แมน่ า้แซน โดย บาโต มชู -    พพิธิภณัฑล์ฟูร ์-หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free-   หา้ง La 

Samaritaine - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์    อาหาร เทีย่ง,เย็น 
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เทีย่ง         รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

 

เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คโด่งดังของเมอืงปารีส 

หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของ

ประเทศฝร่ังเศส  

- ตัวอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มคีวามสูง

ประมาณ 300 เมตร(เทยีบกับตกึประมาณ 75 ชัน้) 

สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั ้งตามชื่อของ

สถาปนกิทีค่นออกแบบชือ่วา่ “กสุตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็น

ทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสในยคุนัน้ ซึง่

เชีย่วชาญดา้นการกอ่สรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ  

- หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิ

ฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิัตปิระเทศ

ฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึ

ความส าเร็จในยคุอตุสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้

ดว้ย 

- หนึ่งในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรง

ขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กับ

สถานีของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทุกท่านไป เพราะ

ตรงนีเ้ป็นมมุถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมา

บงัความสวยงามแน่นอน  

 

จากนัน้พาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศเมอืงปารสี ล่องเรอื

ชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบ

ละประมาณ 1 ชม.  

- มกีารบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืงปารีสตลอดทัง้การ

เ ดิน ท า ง ร ะ ห ว่ า ง ส อ ง ข ้า ง ท า งที่ เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย

สถาปัตยกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม, 

หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ 

 

จากนั้นเยี่ยมชมดา้นนอกและเก็บภาพความประทับใจกับ 

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum)  

- เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังทีสุ่ดของเมอืงปารีส 

จากผลงานทีจ่ัดแสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญ่
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ของสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถูกขยายให ้

เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศลิปะที่

ทรงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะ

เหลา่นีถ้กูเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบตัจิากการทีฝ่ร่ังเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม  

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นหา้งชือ่ดังใจกลาง

กรุงปารสี ซึง่คุณจะไดพ้บกับสนิคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่

หรหูราตระการตา ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนีด้ว้ย  

 

หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารสี เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เล็กๆ และ

ขยายไปสู่ส ิง่ทีก่ลายเป็นชดุของอาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิ

สมาคมหา้งสรรพสนิคา้นานาชาตติัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535  

 

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของปารสี 

ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็น

หา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่รา้นขายเสื้อผา้เล็กๆ ที่หัวมุมถนน 

Lafayette แตภ่ายหลังไมน่านไดม้กีารขยบัขยายพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ทีม่า

จับจ่ายใชส้อย มบีันทกึว่าเป็นปีที่มยีอดขายสูงสุด ซึง่ในปัจจุบันมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้ใน

ประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่ัก  Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet)  (ระยะทาง 54 ก.ม. / 1 ชม.)    

วนัทีส่าม           เมอืงปารสี - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่– เมอืงดจีอง –โบสถเ์ซนตม์เิชล - โบสถแ์ซ็ง-เบนญี - วงัดยุ

กแหง่เบอรก์นัด ี– พพิธิภณัฑศ์ลิปะประจ าเมอืง          อาหาร เชา้,เย็น 
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- เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนม

ชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่า

ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมี

บางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดูกาลต่างๆ

ทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตด์ว้ยกนั 

ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการช ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจุบัน เอาท์

เล็ทลาวัลเล่มสีนิคา้แบรนด์เนมจ าหน่าย

อยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ไดรั้บความนิยมในไทย และยังม ี

GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

 

 อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทาง 332 ก.ม./ 4 ชม. 30 นาท)ี เป็นเมอืงที่มี

ชือ่เสยีงในเรือ่งของไวนช์ัน้เลศิ และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์นัด ี(Burgundy region เป็นเมอืง

หลวงที่มีความส าคัญดา้นประวัตศิาสตร์ของแควน้เบอร์กันดีและฝร่ังเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แก่ในเรือ่งของการผลติไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกีย่วกับไวน์และการปลูกองุ่นแลว้ 

เมอืงดจีองยงัเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามเกีย่วพันกบัครสิตศ์าสนาเป็นอยา่งมาก  

 

พาทุกท่านแวะไปถ่ายภาพกับ  โบสถเ์ซนตม์เิชล (St. 

Michel church) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของวังดยุค

แห่งเบอรก์ันด ีเป็นโบสถ์ทครสิตท์ี่มคีวามงดงามมาก

แหง่หนึง่ โดยตัวโบสถถ์กูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 

ถงึศตวรรษ 17 และไปชมโบสถท์ีม่คีวามสวยงามอกี

แหง่ 

 

น าทา่นไปชมโบสถท์ีม่คีวามสวยงามอกีแห่ง คอื โบสถ์

แซ็ง-เบนีญ (Cathédrale St. Bénigne) โบสถต์รสิต์

นกิายโรมันคาทอลกิทีส่รา้งขึน้ในแบบโกธคิ โดยทีใ่ต ้

ถนุโบสถถ์กูใชเ้ป็นทีฝั่งศพ จากนัน้พาทา่นชมดา้นนอก  

 

พาทา่นเดนิชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของเมอืง วังด

ยกุแห่งเบอรก์ันด ี(The Ducal Palace) วังของขนุนาง
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ชัน้สงูทีม่รีปูแบบอาคารทีส่วยงาม และถอืว่าเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ าคัญของนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง

มาเยอืนเมอืงดจีอง โดยวังแห่งนี้ไดส้รา้งขึน้ในแบบสไตลค์ลาสสกิ ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษ 17 ถงึ 

ศตวรรษ18 ถือว่าเป็นพพิธิภัณฑ์ที่มศีลิปะในการก่อสรา้งที่ยอดเยี่ยม และถือว่าเป็นสมบัตลิ ้าค่าที่มี

ความส าคัญของประเทศอกีแหง่ก็วา่ได ้

 

น าท่านชม พพิธิภัณฑศ์ลิปะประจ าเมอืง (The Musée des Beaux-Arts ) บรเิวณดา้นนอก ซึง่อยูใ่น

บรเิวณเดยีวกันกับวังดยคุแห่งเบอรก์ันด ีภายในจะมกีารจัดแสดงนทิรรศการของศลิปะยคุกลาง และชัน้

บนจะมภีาพวาดจัดแสดงจ านวนมาก ซึง่ผลงานสว่นใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาดของจติรกรเฟลมชิ และ

ศลิปินทีม่เีสยีงในทอ้งถิน่ 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) 

                ทีพ่ัก : Ibis style Dijon Central 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

                (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที5่) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3 ชม.30 นาท)ี   

 อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ใกลก้ับประเทศเยอรมนี จงึท าใหส้ถาปัตยกรรมคลา้ย

กบัของเยอรมน ี 

 ไดช้ือ่ว่าเป็น “capitale des vins 

d’Alsace” (เมอืงหลวงแห่งไวน์แห่ง

อาลซสั) อกีดว้ย  

 เมืองกอลมาร์ไดรั้บการอนุรักษ์ให ้

เ ป็ น เ มื อ ง ที่ ยั ง ค ง ลั ก ษ ณ ะ

สถาปัตยกรรมและบรรยากาศของ

เมอืงโบราณไว ้ทัง้พพิธิภณัฑ ์ศาสน

สถาน หอ้งสมดุ น ้าพุ รูปปั้น รา้นคา้

ต่างๆ ปัจจุบันไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ตดิอันดับเมอืงโร

แมนตกิเป็นอนัดับตน้ๆ ของฝร่ังเศส  

วนัทีส่ ี ่            เมอืงกอลมาร ์- Little Venice - Krutenau - เมอืงซุก สวติเซอรแ์ลนด ์- Lohri AG Store – 

เมอืงลเูซริน์ -  สงิโตหนิแกะสลกั -  สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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 เวนสินอ้ย เป็นชือ่ทีม่อบใหก้ับเสน้ทางในเมอืงกอลมาร ์ชือ่นี้น่าจะมาจากแนวบา้นทัง้สองฝ่ัง

แมน่ ้าซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืง เขตนี้เริม่ตน้หลัง Koïfhus ผ่านยา่นคนขายปลา 

และไปยังสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดมิทีเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนผูผ้ลติไวน ์

ชาวสวนในตลาด และคนพายเรอืในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้น

ปี 1674   

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่) 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซกุ (ZUG) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 172 ก.ม./ 2 ชม. 30 นาท)ี  

เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีส่ดุในประเทศ และเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็น

เมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลางจะหลงรักเมอืงนี ้ส ิง่ทีจ่ะท าใหท้า่นประทับใจ

คอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืงนีต้ัง้อยูบ่นทะเลสาบ  

 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken  

 

เดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 31 ก.ม./30 นาท)ี  เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่

ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ  

 

น าท่านชม สงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ

เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญ

ของทหารสวสิฯที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศส

เมือ่ปี ค .ศ. 1792  

 

 

ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แม่น ้า

รอยส ์(Reuss  River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืน

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซริ์นเป็นสะพานไมท้ี่มี

หลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี 

ค .ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดทาง  
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อสิระเดนิเลน่ที ่Schwanenplatz  ทีน่ีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหลักส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนลูเซริน์ ตัง้อยู่

รมิฝ่ังขวาของทะเลสาบลูเซริน์ มรีา้นคา้มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโรเล็กซใ์น

บริเวณนี้ดว้ย รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมือสวิสทอ้งถิ่น รา้นคา้บางรา้นขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต 

เครือ่งประดับ ฯลฯ   

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) 

ทีพ่ัก : Ibis style Luzern  3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที8่) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 34 ก.ม. / 45 นาท)ี  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสูง อยู่

ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเป็น

ยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเลปานกลาง  

 

จากนัน้ไปที ่สถาน ีEngelberg Talstation Titlis เป็นทีต่ัง้

ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ 

(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที่เรียกว่า 

โรแตร ์เคเบิล้คาร์ ทีจ่ะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได ้

360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชม

ทัศนยีภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชม Glacier Cave 

ถ ้าน ้าแข็งทีส่วยงาม  และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบน

ยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 

สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขา

ทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 

เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที9่)   

 

วนัทีห่า้  เมอืงลเูซริน์ – เมอืงแองเกลิเบริก์ - สถาน ีEngelberg Talstation Titlis – ยอดเขาทติลสิ - 

Glacier Cave ถ า้น า้แข็งทีส่วยงาม - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK – เมอืงโคโม ่- ทะเลสาบโคโม ่-  

เมอืง Lamazzo   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่(Como) (ระยะทาง 202 กม./ 3 ชม.) เป็นเมอืงในแควน้ลอมบาร์

เดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โคโมเ่ป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขา

แอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยู่ตดิกับทะเลสาบโคโม่ ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่ง

รวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยูม่ากมาย   

 

พาทุ ก ท่ า น ไ ป เ ก็ บ ภ า พค ว า ม

ประทับใจกบั ทะเลสาบโคโม ่(Lake 

Como) ขึ้นชื่อว่าเ ป็นทะเลสาบที่

สวยที่สุดในโลก ตั ้งอยู่ใน  แควน้

ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกล

จากเมืองมลิาน (Milan) เท่าไรนัก 

ด ว้ยความยาวโดยรอบถึง  160 

กิโ ล เ มต ร  บ ว กกั บพื้ นที่ ร อ บ ๆ 

ทะเลสาบถงึ 146 ตารางกโิลเมตร 

จงึท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้กลายเป็น

ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของประเทศอติาล ีและยังเป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุเป็นอันดับ 5 ใน

ยโุรปดว้ยความลกึกวา่ 400 เมตร รปูรา่งลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโมท่ าใหน้กึถงึ  Y ทีก่ลบัดา้นที่

โด่งดงัไปท ัว่โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้ าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น ้ า Adda 

โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตัว Y และยงัเป็นทะเลสาบมทีวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่0) 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืง Lomazzo (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมอืงและชมุชนในจังหวัดโค

โมใ่นภมูภิาคลอมบารเ์ดยีของตัง้อยูก่ ึง่กลางระหวา่ง Comoและ Milan ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แก่

ของเมอืงกอ่ตัง้ขึน้บนยอดเขาทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาทางฝ่ังขวาของลรูา   

 

ทีพ่ัก  Just Hotel Lamazzo  Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่1) 

 

น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางของ เมอืงมลิาน หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกวา่ มลิาโน่ (Milano) (ระยะทาง 36 กม. / 

45 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กับปารสีในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ

ของอติาล ีนอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้   

 

จากนั้น น าท่านแวะถ่ายภาพกับ พระราชวังมลิาน 

(Royal Palace of Milan)  เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลใน

เมอืงมลิานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหนา้ที่

เป็นศนูยว์ัฒนธรรมและเป็นทีต่ัง้ของนทิรรศการศลิปะ

ระดับนานาชาต ิครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 7,000 ตาราง

เมตร และเป็นทีจั่ดแสดงงานศลิปะสมัยใหมแ่ละร่วม

สมัย และคอลเล็กชันที่มีชื่อเสียงโดยร่วมมือกับ

พพิธิภณัฑแ์ละสถาบนัทางวัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจาก

ทั่วโลกเป็นประจ า  

 

แวะชม  มหาวหิารแห่งมลิาน Duomo di Milano 

(ถ่ า ย รู ป ด ้า น น อ ก )  ม ห า วิ ห า ร นี้ ส ร ้า ง ด ้ว ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อืว่ามีความใหญ่โตเป็น

อันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะ

เสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอด

เรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมี

รูปปั้นหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช ิน้ ยอดที่

สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา

ดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 

 

ถา่ยรปูดา้นนอกที ่โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มอืงมลิานมากวา่ 230 ปี เป็น

สถานทีแ่สดงโชวช์ือ่ดัง ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถแ์ละ

คอนแวนตข์องคณะดอมนิกิัน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 

วนัทีห่ก          เมอืง Lomazzo – เมอืงมลิาน – พระราชวงัมลิาน-มหาวหิารแหง่มลิาน -โรงละครลาสกาลา่ – 

ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ-  หา้งกลัเลรอีาวติโตรโียเอมานเูอเลเซคอนโด      อาหาร เชา้ 
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โบสถแ์หง่นีม้ชี ือ่เสยีงเพราะเป็นทีต่ัง้ของจติรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือ้สดุทา้ย" ทีเ่ขยีนโดยเลโอ

นารโ์ด ดาวนิชภีายในหอฉันของคอนแวนต ์ 

 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งกลัเลรอีาวติโตรโียเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II)  เป็นหนึง่

ในศูนยก์ารคา้ที่เก่าแก่ทีสุ่ดในโลก มลีักษณะเป็นทางเดนิและอาคาร 4 ชัน้ คลุมดว้ยหลังคาทรงโคง้ 

ตั ้ง อยู่ ใ น ใจกลาง เมือ งมิล าน  ประ เทศอิต าล ี

ศนูยก์ารคา้แห่งนี้ตัง้ชือ่ตามพระเจา้วติโตรโีอ เอมานู

เอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรกของ

ราชอาณาจักรอติาลี โดยไดรั้บการออกแบบในปี 

พ.ศ. 2404 และสรา้งโดยจูเซปเป เมนโกนี ในชว่งปี 

พ.ศ. 2408 ถงึปี พ.ศ. 2420 รา้นขายเสื้อผา้ชัน้สูง 

(haute couture) รา้นเครือ่งเพชรพลอย รา้นขาย

หนังสือและภาพเขียน รวมไปถึงรา้นอาหาร รา้น

กาแฟ และบาร ์รา้นบางรา้นยงัเป็นหนึง่ในบรรดารา้นคา้ และรา้นอาหารทีเ่กา่แกท่ี่สดุของเมอืงมลิาน  

 

 อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่ัก  Novotel Milano Malpensa Aeroporto 4* หรอืระดับใกลเ้คยีง 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ (BOX SET) (มือ้ที1่2)  

      จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน่มลัเพนซา เมอืงมลิาน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

09.50 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY088  

หมายเหตุ** ในกรณีไฟล์ทบนิเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ EY088 MXP-AUH 

10.50-18.55 น.และเปลีย่นเวลาเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีเลือ่นเป็น 18.55 น. 

18.45 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.45 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

07:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานมลิาโน ่มลัเพนซา - ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีแวะเปลีย่นเครือ่ง          

 อาหาร เชา้                                                                                                                                                                                                                

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ                                                                                      
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  เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถินุายน 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศส ( update 24 กมุภาพันธ ์2565 ) 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศสจะตอ้งไดรั้บวคัซนีครบโดสแลว้ ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศ

ฝร่ังเศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวัคซนี และรายละเอยีดของการฉีดวคัซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได ้ดังนี ้

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 28 วัน 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งไดรั้บเข็มที ่3และ 4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ย

กวา่ 7 วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดรั้บPfizer, Moderna เป็นเข็มที ่2   

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ส าหรับผูท้ีเ่คยตดิ

เชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายตุ ่ากวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดรั้บวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

- ตัง้แตว่ันที ่1 กมุภาพันธ ์2565 ผูท้ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปทีต่อ้งการเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศสตอ้งไดรั้บวคัซนีชนดิ mRNA 

เพิม่เตมิ 1 เข็ม โดยเวน้ระยะหา่งอยา่งชา้ทีส่ดุ 9 เดอืนหลังไดรั้บวคัซนีเข็มสดุทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดังกลา่ว ประวัติ

การรับวคัซนีของตนจะไมไ่ดรั้บการรับรองวา่ครบตามเกณฑ ์

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผา่นแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม 

► เตรยีม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้มหมด Digital Health Pass   

► เตรยีมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบรษัิทเตรยีมให)้  

**เอกสารมกีารและขัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรณุาอพัเดทอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง** 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง ม ีดังนี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
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4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี หรอืไดรั้บวคัซนีไมค่รบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. 

กอ่นเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั

เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
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เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มี

ค่าใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้น

โปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กสว่นใหญ่

ในยโุรปไม่มเีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจากสภาพภมูอิากาศ

หนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลบัหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่

สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้

จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯค่า

ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรอื ประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
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2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บกูี ้ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท า

ประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุน

การเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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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 ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตุการณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั 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 

 


