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BEST SPRING IN EUROPE  

FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วนั 6 คนื 

 

ฝร่ังเศส  

เทีย่วแลนดม์ารค์ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์เขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซน บาโต มชู  

ชอ้ปป้ิงหา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free และ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ 

สวสิ        

น่ังรถไฟและกระเชา้ลอยฟ้า พชิติยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE เทีย่ว หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ  

ชม น ้าตกชเตาบบ์าค  เมอืงอนิเตอรล์าเคน สวนเฮอเฮอ่มทั ทะเลสาบทนู เทีย่วเมอืงเบริน์ 

อติาล ี  

เยอืนเมอืงมลิาน พระราชวังมลิาน มหาวหิารแหง่มลิาน และ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

ลอ่งเรอืสูเ่กาะเวนสิ ตน้ฉบบัความสวยงามเมอืงสายน ้า เมอืงเวโรนา บา้นเกดิของจเูรยีต 
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เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

09 – 16 เมษายน 

66 

74,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี  

ราคา 14,500 

บาท) 

68,400 16,500 25  

10 - 17 เมษายน 

66 

75,900 69,400 16,500 25 เปลีย่นแปลง

เวลาไฟลท์ขา

ไป-กลับ 

30 เมษายน – 

07 พฤษภาคม 66 

72,900 66,400 16,500 25 เปลีย่นแปลง

เวลาไฟลท์ขา

ไป-กลับ 

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 

 FLIGHT 

 DEPARTURE       :  WY818  BKK-MCT    09:15–12:35 

           WY131  MCT-CDG    14:45–19:25 

RETURN    :  WY144  MXP- MCT   21:30–07:00 

                             WY815  MCT- BKK   09:05–17:45 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากสภาพอากาศและฤดกูาล เวลาบนิมกีารเปลีย่นแปลง ดังนี ้  

 

เดนิทางวันที ่10 - 17 เมษายน 66 เปลีย่นแปลงเวลาไฟลท์ขาไป-กลบั 

เดนิทางวันที ่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 66 เปลีย่นแปลงเวลาไฟลท์ขาไป-กลบั 

 

DEPARTURE      :    WY818  BKK-MCT    09:10 – 12:05 

           WY131   MCT-CDG   14:10-19.45 

RETURN   :   WY144  MXP- MCT   22:05–06:25 

                      WY815  MCT- BKK   08.50-18.00 
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06.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการ

บนิ OMAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า

กอ่นขึน้เครือ่ง  

09.15 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY818 

12.35 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

14.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เทีย่วบนิที ่WY131 

19.25 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) และตรวจรับสัมภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้น า  ท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี    

ทีพ่ัก :   Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่) 

 

น าท่านเดนิทางเช็คอนิแลนดม์ารค์ส าคัญใน เมอืงปารสี (Paris) ไปเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ เริม่ตน้ที ่ 

 

แ ว ะ ถ่ า ย ภ า พ ก ั บ  จั ตุ รั ส

คองคอรด์ (Place de la Concorde) 

เ ป็ นสถานที่ แห่ งความทรงจ าทา ง

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ น ก รุ ง ป า รี ส  เ ป็ น

สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและ

การปฏวิัตกิารปกครองของฝร่ังเศส จัตรัุส

คองคอรด์ถกูสรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้

วนัทีห่นึง่  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลีย่นเครือ่ง – ทา่อากาศยาน

นานาชาตปิารสีชารล์ เดอ โกล –เมอืงปารสี 

                                                                                                                    

วนัทีส่อง   เมอืงปารสี - จตัรุสัคองคอรด์ – พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre –หา้งแกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์–  ถนนฌ็องเซลเิซ ่– หอไอเฟล - ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน โดย บาโต มชู – พระราชวงัแวร์

ซาย - ชอ้ปป้ิง Grain de Cuir            อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น 
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หลยุสท์ี ่15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange Gabriel และสรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่ประดษิฐาน

พระบรมรปูทรงมา้แตถ่กูท าลายโดยพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

 

จาก นั้นพ าท่ า นไป  เ ยี่ยมชมด้านนอกของ 

พพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

มชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของเมอืงปารสี จากผลงานทีจั่ด

แสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีท่ า

ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลก ก่อตัง้ขึน้

โดยพระเจา้ฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายใหเ้ป็น

พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ู ฟร ์(Louvre 

Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปพทีท่รงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงให ้

ชมเพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัตจิากการที่

ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม 

 

พาทุกท่านไป อสิระชอ้ปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นหา้งชือ่ดังใจกลางกรุง

ปารสี ซึง่คณุจะไดพ้บกับสนิคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาทีไ่มแ่พงและบรรยากาศทีห่รูหรา

ตระการตา ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนีด้ว้ย  

 

หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 

เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 

ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมา

เป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทุก

วันนีแ้ตก่อ่นเป็นแค่รา้นขายเสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่ัวมมุถนน 

Lafayette แต่ภายหลังไม่นานไดม้กีารขยับขยาย

พืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจา่ยใชส้อย มบีนัทกึวา่เป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสดุ 

ซึง่ในปัจจบุนัมสีาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

 

จากนัน้ไปทีถ่นนทีม่ชี ือ่เสยีงทีโ่ด่งดังทีส่ดุในฝร่ังเศส 

ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งใน

ถนนที่มีชือ่เสยีงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนยก์ารคา้

ระดับพรีเมยีม แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ดังระดับโลก

ทกุแบรนด ์ถอืวา่เป็นยา่นธรุกจิทีส่ าคัญของกรุงปารสี 

และยงัถกูจัดอนัดับใหเ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึ
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สว่นใหญ่บนถนนฌ็องเซลเิซเ่ป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานศลิปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล ์

Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตัว  

 

ถ่า ยภาพด้า นหน้า ก ับ  ห อ ไ อ เ ฟล  ( Eiffel 

Tower) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของประเทศ

ฝร่ังเศส ตัวอาคารกอ่สรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มี

ความสงูประมาณ 300 เมตร (เทยีบกับตกึประมาณ 

75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชือ่

ของสถาปนกิทีค่นออกแบบชือ่ว่า “กสุตาฟ ไอเฟล” 

ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสใน

ยุคนั้น ซึง่เชี่ยวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิัติ

ประเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่ 

 

เทีย่ง        รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที2่) 

 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืแมน่ ้าแซน โดย 

บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ใช ้

ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.) มีการ

บรรยายเกีย่วกบัประวัตเิมอืงปารสีตลอด

ทัง้สายการเดนิทางระหวา่งสองขา้งทาง

ทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม, หอไอ

เฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์เป็นตน้ และพาทุก

ท่านไป สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดังมาก

ของฝร่ังเศส  

 

พาทกุทา่นเขา้ชมความสวยงามของ พระราชวังแวรซ์าย (Versailles Palace) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่ว

ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละงดงามอลังการมาก จนตดิ 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อกีทัง้ยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม  

 

พระราชวังสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 

หอ้ง รปูภาพทรงคณุคา่ 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดได ้
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จากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวัง ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกัน 

ไดแ้ก ่ 

 

The Palace หรอืดา้นในของพระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 

700 หอ้ง ไมว่า่จะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ 

และหอ้งพ านักอืน่ๆ แตไ่มม่หีอ้งน ้าแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว ,  

 

หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในพระราชวัง และมชีือ่เสยีงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสรา้ง

ดว้ยกระจกบานยกัษ์ใหญเ่จยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 บาน  

 

เมือ่เปิดออกมาจะพบเห็นมุมทีส่วยทีสุ่ดของสวนแวร์ซาย 

The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ลีวดลายเหมอืนเขาวงกต 

ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มี

ประตมิากรรมและหนิออ่นโดยไดรั้บแรงบันดาลใจจากเทพ

นยิายกรกีโรมนั,  

 

The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระ

นางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตัว ท่ามกลาง

หมู่บา้นชนบทที่เงียบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดที่จะมา

พักผ่อนและใชช้วีติเรยีบง่ายแบบคนธรรมดา (ค่าทัวรร์วม

คา่เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายแลว้)  

 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมชัน้น า ราคาด ีอาธเิชน่ Hermes, Louis Vuitton, 

Chanel, Prada, Celine, Dior หรอืแบรนดท์ีค่นไทยนยิมใชนั้น้ก็คอื Longchamp นัน้เอง 

 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที3่) 

ทีพ่ัก :   Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที4่) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง หรอื ดฌีง (Dijon)  (ระยะทาง 312  กม. / 4.30 ชม.) หนึง่ในเมอืง

ท่องเทีย่วทีส่วยงาม และน่าคน้หาเมอืงหนึง่ในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโคต-ดอรใ์น

แควน้บรูก์อญในประเทศฝร่ังเศส ถอืเป็นเมอืงส าคัญแหง่แควน้เบอรก์นัด ีเป็นแหลง่ไวนแ์ละมสัตารด์ชัน้ดี

อกีแหง่ของฝร่ังเศส มแีหลง่ทอ่งเทีย่วและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกให ้

เขา้ไปสมัผัสความงามทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงดจิอง  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที5่) 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 253  กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวง และตัง้อยูใ่จ

กลางของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มคีวามโดดเดน่อยา่งน่าประทับใจของเมอืงเกา่สรา้งขึน้ตัง้แต่ยคุกลาง

ซึง่ถกูอนุรักษ์ไวจ้ากอดตีจนถงึปัจจบุนั และเป็นตัวอยา่งผังเมอืงของสมัยกลางทีด่มีากทีส่ดุในทวปียโุรป 

จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยเูนสโกตัง้แตปี่ 1983  

 

น าท่านเดนิทางสูแ่ลนดม์ารค์ส าคัญในเมอืงเบริน์ เริม่ตน้ที ่ชมดา้นหนา้และถา่ยภาพกบั หอนาฬกิา

ดาราศาสตร ์(Zytglogge Clock Tower) หรอื หอ

ระฆังซทิกล็อด เป็นหอนาฬกิายักษ์ใหญ่เก่าแก่ที่

สรา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ.1530 พดูงา่ยๆ ก็คอืเกอืบๆ 500 

ปีแลว้ เป็นสถานที่เช็คอนิของนักท่องเที่ยวที่มา

เยอืนเมอืงเบริน์ (Bern) ซึง่หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

ภายในมกีารตดิตัง้ตุ๊กตา คน สงิโต หม ีใหอ้อกมา

หมุนและมีไก่ออกมาขัน นอกจากนี้ยังมีตัวตลก

ออกม า เ ต ้น ร า ไ ป รอ บ ๆ  เ ป็ น จุ ด ไ ฮ ไ ลท์ ใ ห ้

นักทอ่งเทีย่วไดช้มกนัทกุๆ ชัว่โมงอกีดว้ย  

 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ มหาวหิารเบริ์น 

(Berner Munster) มหาวหิารแห่งนี้ เป็นโบสถ์

สไตล์โกธิก ที่สรา้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1421 โบสถ์นี้

สามารถเขา้ไปชมวิวบนหอคอยชั ้นบนได ้โดย

วนัทีส่าม  เมอืงดจิอง – เมอืงเบริน์ – หอนาฬกิาดาราศาสตร ์– มหาวหิารเบริน์ – บอ่หมสีนี า้ตาล – เมอืง 

Leissingen   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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สามารถขึน้บนัได 300 กว่าขัน้ ซึง่หอคอยบนยอดโบสถม์คีวามสงูกว่า 100 เมตร ซึง่นับว่าเป็นโบสถท์ีม่ ี

ความสูงที่สุดในสวสิเซอร์แลนด์ ซึง่สามารถเห็นววิความสวยงามของกรุงเบริ์นไดด้ี ไม่ว่าจะเป็นตัว

เมอืงกรุงเบริ์น หอนาฬกิา Zytglogge สะพานขา้มแม่น ้าอาเร่อ และววิทวิทัศน์ธรรมชาตทิี่สวยงาม 

นอกจากนีม้หาวหิารแหง่นีย้งัไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของชาตอิกีดว้ย  

 

แวะชม บ่อหมสีนี ้าตาล (Bern pits) ในเมอืงเบริน์ 

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นหลุมหมหีรอืเป็นกรงทีอ่ยู่

อาศัยของหม ีตน้ก าเนิดมาจากหมสีนี ้าตาล 4-5ตัว 

อาศัยอยูภ่ายในรมิบอ่ฝ่ังแมน่ ้าอาเรอ ในอดตีสรา้งบอ่

หมใีหอ้ยูคู่เ่มอืงเบริน์มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่15 ยา้ยทีต่ัง้

ไปหลายแห่ง จนครั้งสุดทา้ยยา้ยมาตัง้ที่ตรงนี้ใน

ปัจจบุนัเมือ่ปี 1996 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง Leissingen (ระยะทาง 47  กม. / 1 ชม.) เขา้ทีพ่ักใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตาม

อธัยาศัย 

ทีพ่ัก :   Hotel Kreuz 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที7่) 

 

พาทุกท่าน เที่ยวชม  หมู่บ า้นเลาเทอร์บรุนเนิน 

 (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที) 

เป็นหมู่บา้นที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังม ี

น ้าตกชเตาบบ์าค (Staubbach) ไหลลงมาจากหนา้ผา 

ท าใหท้ัศนยีภาพของหมูบ่า้นแหง่นีส้วยอลังการมากขึน้ 

แมจ้ะเป็นหนึ่งในหมู่บา้นววิสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะ

เวยีนมาตอ่เนือ่ง แตเ่ลาเทอรบ์รนุเนนิยังคงเป็นหมูบ่า้น

วนัทีส่ ี ่  หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ – น า้ตกชเตาบบ์าค - สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์- ยอดเขาจงุเฟรา – 

ปราสาทน า้แข็ง - อลัไพน ์เซนเซชนั – สฟิงซฮ์อลล ์– เมอืงอนิเตอรล์าเคน – สวนเฮอเฮอ่มทั – 

Unterseen - ทะเลสาบทนู                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ทีเ่งยีบสงบ ไมวุ่น่วาย อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจและเดนิเลน่ในหมูบ่า้น  

 

จนถงึเวลาอันสมควรพาท่านเดนิทางสู่ สถานีไอเกอร์

เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซึง่เป็นจุด

เชื่อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะน าทุกท่านเดินทางสู ่

ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) TOP OF 

EUROPE บนเทือกเขาแอลป์ ลอ้มรอบดว้ยภูเขาไอ

เกอร์ เมินช์ นอกจากนี้ที่นี่ยังเ ป็นบริเวณแรกใน

เทอืกเขาแอลป์ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีดว้ย  

 

ชม ปราสาทน ้าแข็ง เป็นจดุถา่ยรปูสวยๆทีน่ีซ่ ึง่เกดิจากไกดภ์เูขา 2 คนไดเ้ริม่สลักน ้าแข็งใชเ้พยีงสิว่เจาะ

น ้าแข็งและเลือ่ยในปี 1930 โดยท าทางเดนิเหมอืนโพรงถ ้าเขา้ไป เพือ่ชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อณุหภมูิ

ภายในถ ้าจะคงทีอ่ยูท่ี ่-3 องศา  

 

อัลไพน์ เซนเซชนั (Alpine Sensation Adventure Tunnel)  หนึง่ในสถานทีเ่ทีย่วของจุงเฟรา อโุมงค์

ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขต

เทอืกเขาแอลป์ มจีอภาพยนตร ์360 องศาทีส่ฟิงซฮ์อลล ์โดยภาพยนตรจ์ะน าพาผูช้มเขา้สูโ่ลกอลัไพนท์ี่

ลอ้มรอบจุงเฟรา และ สฟิงซฮ์อลล ์(Sphinx Observatory) ขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วที่สุดในสวติเซอรแ์ลนดไ์ป

เพยีง 25 วนิาทกี็จะถงึหอ้งชมววิทีจ่ะมองเห็นธารน ้าแข็ง และ ววิกลางแจง้ที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 

3,571 เมตร พรอ้มววิธารน ้าแข็งอเล็ตช ์มองเลยไปถงึฝร่ังเศส เยอรมนแีละอติาลไีดอ้กีดว้ย  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่) พรอ้มชมววิธรรมชาตเิต็มอิม่แบบพาโนรามา 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิเตอรล์าเคน (Interlaken) (ระยะทาง 19 ก.ม. / 30 นาท)ี เมอืงตากอากาศ

เล็กๆทีส่วยเหมอืนในฝัน เป็นเมอืงแห่งสองทะเลสาบ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบ

เบรยีนซ ์Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงามมาก แวะถา่ยภาพสถานทีส่วยๆ เริม่ตน้

ที ่ 

 

สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พื้นทีเ่ปิดโล่งสเีขยีว

ของเมือง เป็นสนามหญา้สีเขียวกวา้งใหญ่อยู่หนา้

โรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & 

Spa มวีวิอันสวยงามซึง่สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได ้

ทัง้ยอดเขาไอเกอร,์ เมนิช ์และยอดเขายงุเฟรา  
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เทีย่วชม ย่านเมอืงเก่า Unterseen ตัง้อยู่เลยีบกับ

แม่น ้าอาเร่ บรเิวณเชงิเขา Harder เมอืงเก่าแห่งนี้

ยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไวอ้ย่างดี และ ทะเลสาบทูน 

Lake Thun เป็นทะเลสาบบรเิวณเทอืกเขาแอลป์  

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที9่) 

ทีพ่ัก :   Hotel Central Continental 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่0) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม่ (Como) (ระยะทาง 218 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมอืงในแควน้ลอมบาร์

เดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โคโมเ่ป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขา

แอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยูต่ดิกับทะเลสาบโคโม่ ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่ง

รวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยูม่ากมาย  

 

พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม ่(Lake Como) ขึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วย

ทีสุ่ดในโลก ดว้ยความยาวโดยรอบ บวกกับพืน้ทีร่อบๆ ทะเลสาบถงึ 146 ตารางกโิลเมตร จงึท าให ้

ทะเลสาบแหง่นีก้ลายเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 3 ของประเทศอติาล ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– เมอืงเวโรนา – บา้นของจเูลยีต – ประตบูอชาร ี- จตัรุสั Piazza 

delle Erbe - ยา่นเมสเตร   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่1)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา (Verona) (ระยะทาง 198 กม. / 2.30 ชม.) เมอืงเล็กๆ ในแควน้เวเนโต 

ประเทศอติาล ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองคก์าร UNESCO มสีมญานาม

วา่ “Little Roman” โดยยงัคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมยัโรมนัไวอ้ยา่งสมบรูณ์  

 

พาท่านถ่ายภาพด้านนอก  บ า้นของจู เลียต 

(Juliet’s House) ถือจุดเช็คอนิทีส่ าคัญมากเมือ่

มาถงึเมอืงนี ้เพราะเป็นสถานทีส่มมตใิหเ้ป็นบา้นของ 

จูเลยีต นางเอกของโศกนาฏกรรมความรักจากบท

ประพั นธ์ของ  วิล เลียม  เชกส เ ปีย ร์  (William 

Shakespeare) ปี ค.ศ. 1595 จุดเด่นของบรเิ วณ

บา้น คือ ก าแพงที่เต็มไปดว้ยขอ้ความและค า

อธษิฐานเกีย่วกบัความรัก ทัง้เขยีน แปะ เพน้ท ์รวมถงึกญุแจคลอ้งประตู หรอืตามผนังมชีือ่คู่รักหนุ่มสาว

เต็มไปหมดจนแทบไมม่ทีีว่่าง ขอ้ความทัง้หมดนัน้มาจากนักท่องเทีย่วบา้ง จากคนในอติาลบีา้ง เพราะ

เชือ่วา่จะท าใหค้วามรักมัน่คงยนืยาวเหมอืนโรมโิอกบัจเูลยีต  

 

ประตูบอชาร ี(Porta Borsari) เป็นประตูโรมันโบราณ

ในเวโรนาทางตอนเหนือของอติาลี ถูกสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที่ เป็นอาคารสีเ่หลี่ยมขนาดใหญ่ เป็นด่าน

ทหารในภาคใตข้องเมอืงท าหนา้ทีเ่ป็นค่ายทหารของ

กองทัพเวโรนา อาคารมสีองหนา้และนอกชาน มถีนน 

Postumieva สามารถเดนิผา่นสองโคง้ได ้ 

 

จากนั้นพาท่าน  อ ิสระเดนิเล่นที่ จัตุ รัส (Piazza 

delle Erbe) ทางดา้นเหนือของจัตุรัสเป็นทีต่ัง้ของ

ศาลาว่าการเมอืง กลางจัตุ  รัสเป็นทีต่ัง้ของรูปปั้น

เทพเจา้กรกี และเสาหนิออ่นประดับสงิโต สญัลักษณ์

ของแควน้ ดา้นใตข้องจัตุรัสเป็นทีต่ัง้ของบา้นพ่อคา้ 

และอาคารตา่ง ๆ ทีส่รา้งมาตัง้แตส่มยัยคุกลาง  

 

สมควรแกเ่วลานัดหมายพาทกุทา่นเดนิทางมุง่หนา้สู ่ยา่นเมสเตร (Mestre) ในเมอืงเวนสิ (ระยะทาง 117 

กม. / 1.30 ชม.) ยา่นนี้มคีวามสวยงามเเละน่าสนใจเป็นยา่งมาก โดยนับว่าเป็นยา่นทีม่นัีกท่องเทีย่วให ้

ความสนใจมาเที่ยวชมอย่างมาก เพราะมรีา้นคา้เเละรา้นอาหารมากมายหลายต่อหลายรา้นที่มคีวาม
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น่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ เเละเต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามเก่าเเก่เเละสวยงามน่ามาเทีย่วชมเป็น

อยา่งมาก 

 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่2)  

     ทีพ่ัก : LH HOTEL SIRIO VENICE 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่3) 

 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ท่ า เ รื อ ต ร อ น เ ค ต โ ต ้

(Tronchetto) (ระยะทาง 10 กม. / 30 นาท)ี เพือ่

ขา้มไปเกาะเวนสิ ประเทศอติาล ี 

 

พาทุกท่าน น ัง่เรือจากท่าเรือตรอนเคตโต้สู ่

เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 

เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ 

(Queen of the Adriatic) เมอืงแห่งสายน ้า เมอืง

แหง่สะพานและเมอืงแหง่แสงสวา่ง  

 

น าทา่นชมความสวยงามของ มหาวหิารซานมารโ์ก ้

(San Marco) โบสถ์ส าคัญแห่งเมอืงเวนิสที่เริม่

สรา้งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศลิปะ

ของหลายยุคขึน้ไวด้ว้ยกัน ตัง้แต่ไบเซนไทน์ โร

มาเนสก์ โกธคิ จนถงึเรอเนสซองซ ์หลังคาของ

มหาวิหารซานมาร์โกสรา้งแบบโดมสุเหร่าของ

ศาสนาอสิลาม โดมกลางมขีนาดใหญ่ทีส่ดุ ประดับ

โมเสกสีทองอร่ามตัง้แต่หลังคาจรดพื้น จงึไดรั้บ

สมญานามว่า “Church of Gold” มาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่11 เลยทเีดยีว  

วนัทีห่ก  ยา่นเมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – มหาวหิารซานมารโ์ก ้– สะพานรอีลัโต – มหา

วหิารเซนตม์ารก์ - พระราชวงัดอจด์ - เมอืงมลิาน    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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สะพานรอีัลโต (Ponte di Rialto) เป็นหนึง่ในสะพานขา้มแกรนดค์าแนล ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมแวะมา

ถ่ายรูปมากทีส่ดุ เพราะสะพานแห่งนี้มคีวามเก่าแก่ทีสุ่ด สรา้งขึน้ครัง้แรกดว้ยไมใ้นปี ค.ศ.1181 เลย

ทเีดยีว ต่อมาไดม้กีารรือ้ และสรา้งใหม่ดว้ยหนิอย่างทีเ่ห็นในปัจจุบัน นอกจากสะพานรอีัลโตจะเชือ่ม

ระหวา่งเกาะ San macro กบัเกาะ San polo ของเวนสิ  

 

จากนัน้พาท่าน ชมดา้นหนา้ของ มหาวหิารเซนตม์ารก์ (St Mark’s Basilica) เป็นมหาวหิารทีไ่ดรั้บ

สมญานามว่า Chiesa d’oro หรือโบสถ์ทองตัง้แต่ในศตวรรษที่ 11 เป็นตัวอย่างอันส าคัญของ

สถาปัตยกรรมแบบไบ  แซนไทน์ซึง่ตัง้อยู่บนจัตุรัสซันมารโ์กกลางเมอืงเวนสิ โบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถ์

โรมนัคาทอลกิระดับมหาวหิารประจะเขตอคัรบดิรเวนสิในประเทศอติาล ี 

 

พระราชวังดอจด์ (Doge’s Palace) เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และโออ่า่สวยงาม ส าหรับเป็นทีพั่กของด

ยคุผูป้กครองเมอืงเวนสิในอดตี ตัง้อยูท่ีแ่ลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงอยา่งจัตรัุสซนัมารโ์ก และมภีายในตดิ

กบัมหาวหิาร St Mark’s Basilica ซึง่เป็นโบสถห์ลักของ  

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่4) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้โดยเรอื และ เดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (ระยะทาง 267 กม. / 

4 ชม.) หรอืที ่ คนอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน่ (Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กับปารสีใน

ประเทศฝร่ังเศส เป็นศนูยก์ลาง ทางธุรกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง 

และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่5)  

ทีพ่ัก :    Best Western Hotel Goldenmile Milan 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่6) 

 

พาทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (ระยะทาง 36 กม. / 45 นาท)ี  

 

ถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวังมลิาน (Royal 

Palace of Milan)  เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลในเมอืงมิ

ลาน ของอติาล ีเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท า

หน ้าที่ เ ป็นศูนย์วัฒนธรรมและเ ป็นที่ตั ้งของ

นิทรรศการศลิปะระดับนานาชาต ิครอบคลุมพื้นที่

กว่า 7,000 ตารางเมตร และเป็นทีจ่ัดแสดงงาน

ศลิปะสมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชันที่มี

ชือ่เสยีงโดยร่วมมอืกับพพิธิภัณฑแ์ละสถาบันทาง

วัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วโลกเป็นประจ า  

 

มหาวหิารแหง่มลิาน Duomo di Milano มหาวหิารนี้

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่ถือว่ามีความ

ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 

แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมี

หลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 

ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 

ชิน้ ยอดทีสู่งทีสุ่ดมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของ

พระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 

 

โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมอืงมลิานมากว่า 230 ปี เป็นสถานทีแ่สดงโชว์

ชือ่ดัง ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถแ์ละคอนแวนตข์องคณะดอ

มนิกิัน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถแ์ห่งนี้มชี ือ่เสยีง

เพราะเป็นทีต่ัง้ของจติรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือ้สดุทา้ย" ทีเ่ขยีนโดยเลโอนารโ์ด ดาวนิชภีายใน

หอฉันของคอนแวนต ์ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงมลิาน – พระราชวงัมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – โรงละครลาสกาลา่ – ซานตามารอีาเด

ลเลกราซเีอ – หา้งกลัเลรอีาวติโตรโียเอมานเูอเลเซคอนโด - ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา 

       อาหาร เชา้ 

 

                                                                                                                    

https://en.wikipedia.org/wiki/Milan
https://en.wikipedia.org/wiki/Milan
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อสิระช้อปป้ิง ที่ หา้ง Galleria Vittorio 

Emanuele II มลีักษณะเป็นทางเดนิและอาคาร 4 

ชัน้ คลมุดว้ยหลังคาทรงโคง้ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืง

มลิาน ประเทศอติาล ีศูนยก์ารคา้แห่งนี้ตัง้ชือ่ตาม

พระเจา้วิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาล ี

กษัตรยิพ์ระองคแ์รกของราชอาณาจักรอติาล ีโดย

ไดรั้บการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสรา้งโดยจู

เซปเป เมนโกนี ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถงึปี พ.ศ. 

2420 รา้นขายเสือ้ผา้ชัน้สงู (haute couture) รา้นเครือ่งเพชรพลอย รา้นขายหนังสอืและภาพเขยีน รวม

ไปถงึรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และบาร ์รา้นบางรา้นยังเป็นหนึง่ในบรรดารา้นคา้ และรา้นอาหารทีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุของเมอืงมลิาน 

 

เทีย่ง    อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น  

 

ถงึเวลาอันสมควรเวลานัดหมาย พาทุกท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานมลิาโนมัลเปนซา เมอืงมลิาน 

(ระยะทาง 49 กม. / 1 ชม.) เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

21.30 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY144 

 

 

 

 

07.00 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทัง้นีก้ารเปลีย่นทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทางออกและเดนิทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝร่ังเศส 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

ประเทศฝร ัง่เศส ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แตว่ันที ่01 สงิหาคม 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แตว่ันที ่01 ตลุาคม 2565 

 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลีย่นเครือ่ง - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
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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 บาท) 

 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 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

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

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

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิ เชน่ 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 าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ
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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 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่าย

พักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มี

เครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้

ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถาม

ราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

เพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลูกคา้ตดิ

เชือ้โควดิ-19 หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลู

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดย

ทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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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 ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรับหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  

 

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  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

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

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง



Page 20 of 20 

 

 

 

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 

 


