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SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8 D 5 N 

เยอืนเมอืงโรแมนตกิกบั 3 ประเทศยอดฮติในยโุรป 

อติาล ี  

เชค็อนิไฮไลทส์ ำคญั! พระรำชวังมลิำน มหำวหิำรแหง่มลิำน โรงละครลำสกำลำ่  

เทีย่วชม ตน้ฉบบัดนิแดนแหง่สำยน ้ำ ทะเลสำบโคโม ่ทะเลสำบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

สวสิ   

พชิติยอดเขำทติลสิแหง่สวสิ ถ ้ำน ้ำแข็ง สะพำนแขวน TITLIS CLIFF WALK  

ชอ้ปป้ิงเมอืงซกุ เทีย่วเมอืงลเูซริน์ สะพำนไมช้ำเปล สงิโตหนิแกะสลัก 

ฝร ัง่เศส  

เมอืงกอลมำร ์เวนสินอ้ยแหง่ฝร่ังเศส เมอืงปำรสี ชม หอไอเฟล  พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ 

หำ้งแกลเลอรี ่ลำฟำแยตต ์หำ้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุแหง่หนึง่ของปำรสี 
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เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE : EY407 BKK-AUH 19.55-23.25   /   EY081 AUH-MXP 02.40-07.05   

RETURN    : EY032 CDG-AUH 10.30-19.20   /    EY402 AUH-BKK 21.40-07.20    

 

 

 

17.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศขำออกชัน้ 4 เคำน์เตอร ์สำย

กำรบนิ ETIHAD AIRWAYS  โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร 

ตดิแท็กกระเป๋ำกอ่นขึน้เครือ่ง  

19.55 น.     น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ีโดย สำยกำรบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY407 

23.25 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอิำบดูำบ ีประเทศสหรัฐอำหรับเอมเิรตส ์ แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

02.40 น.    น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนมลิำโนมลัเปนซำ ประเทศอติำล ีเทีย่วบนิที ่EY081 

07.05 น.   เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนมลิำโนมลัเปนซำ ประเทศอติำล ีน ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

พธิกีำรทำง ศลุกำกร (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) ตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

วันเดนิทำง 

 

รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็ก เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ั่ง หมำยเหต ุ

11-18 พฤษภำคม 66 58,900  

ไมม่รีำคำเด็ก 

( Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี รำคำ 12,500  

บำท) 

53,400 12,500 25  

17-24 พฤษภำคม 66 58,900 53,400 12,500 25  

26 พฤษภำคม – 02 มถินุำยน 

66 

59,900 54,400 12,500 25  

07-14 มถินุำยน 66 59,900 54,400 12,500 25  

15-22 มถินุำยน 66 58,900 53,400 12,500 25  

>> รำคำทัวรไ์มร่วมคำ่วซีำ่และคำ่บรกิำร 5,500 บำท << 

วนัทีห่นึง่  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี 

                                                                                                                    

วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ี– เมอืงมลิาน - พระราชวงัมลิาน - มหาวหิารแหง่มิ

ลาน -  โรงละครลาสกาลา่ - ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II 

- เมอืง Lomazzo                             
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น ำท่ำนขึน้รถโคช้ปรับอำกำศ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงมลิำน (ระยะทำง 50 กม. / 1 ชม.) หรอืที่

คนอติำเลยีนเรียกว่ำ มลิำโน่ (Milano) เป็นเมอืงหลวงทำงแฟชั่นของโลกแข่งกับปำรีสในประเทศ

ฝร่ังเศสเป็นศนูยก์ลำงทำงธรุกจิของอติำล ีนอกจำกนัน้ยังมภีำพวำดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง และโรง

ละครโอเปรำ่อนัลอืชือ่ เป็นตน้   

 

จำกนั้นพำทุกท่ำนแวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ 

พระรำชวังมลิำน (Royal Palace of Milan)  เป็น

ที่ตั ้งของรัฐบำลในเมืองมิลำนเป็นเวลำหลำย

ศตวรรษ ปัจจุบันท ำหนำ้ทีเ่ป็นศูนยว์ัฒนธรรมและ

เ ป็ น ที่ ตั ้ ง ข อ ง นิ ท ร ร ศ ก ำ ร ศิ ล ป ะ ร ะ ดั บ

นำนำชำต ิครอบคลุมพืน้ทีก่ว่ำ 7,000 ตำรำงเมตร 

และเป็นทีจั่ดแสดงงำนศลิปะสมัยใหมแ่ละร่วมสมัย 

และคอลเ ล็กชันที่มีชื่อ เ สียงโดยร่ วมมือกับ

พพิธิภณัฑแ์ละสถำบนัทำงวัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจำกทั่วโลกเป็นประจ ำ  

 

จำกนัน้น ำท่ำนไปถา่ยภาพดา้นนอก  มหำวหิำร

แห่งมลิำน (Duomo di Milano) มหำวหิำรนี้สรำ้ง

ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ ำมีควำม

ใหญ่โตเป็นอันดับสำมของโลก เริ่มสรำ้งในปี 

1386 แตก่วำ่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลำกว่ำ 400 ปี ดำ้น

นอกมีหลังคำยอดเรียวแหลมที่ท ำจำกหินอ่อน

จ ำนวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิอ่อนจำกสมัย

ต่ำงๆ กว่ำ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีสุ่ดมรีูปปั้นทอง

ขนำด 4 เมตร ของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู ่ 

 

โรงละครลำสกำลำ่ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมอืงมลิำนมำกว่ำ 230 ปี เป็นสถำนทีแ่สดงโชว์

ชือ่ดัง ซำนตำมำรอีำเดลเลกรำซเีอ (Santa Maria delle Grazie) เป็นโบสถแ์ละคอนแวนตข์องคณะดอ

มนิกิัน ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถแ์ห่งนี้มชี ือ่เสยีง

เพรำะเป็นทีต่ัง้ของจติรกรรมฝำผนัง "พระกระยำหำรมือ้สดุทำ้ย" ทีเ่ขยีนโดยเลโอนำรโ์ด ดำวนิชภีำยใน

หอฉันของคอนแวนต ์ 
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อสิระชอ้ปป้ิง ที ่หำ้ง Galleria Vittorio Emanuele 

II มลีักษณะเป็นทำงเดนิและอำคำร 4 ชัน้ คลุมดว้ย

หลังคำทรงโคง้ ตั ้งอยู่ในใจกลำงเมืองมิลำน 

ประเทศอติำล ีศูนยก์ำรคำ้แห่งนี้ตัง้ชือ่ตำมพระเจำ้วิ

ตโตรโีอ เอมำนูเอเลที ่2 แหง่อติำล ีกษัตรยิพ์ระองค์

แรกของรำชอำณำจักรอติำล ีโดยไดรั้บกำรออกแบบ

ในปี พ.ศ. 2404 และสรำ้งโดยจูเซปเป เมนโกน ี

ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึงปี พ.ศ. 2420 รำ้นขำย

เสือ้ผำ้ชัน้สูง (haute couture) รำ้นเครื่องเพชรพลอย รำ้นขำยหนังสอืและภำพเขยีน รวมไปถงึ

รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ และบำร ์รำ้นบำงรำ้นยงัเป็นหนึง่ในบรรดำรำ้นคำ้ และรำ้นอำหำรทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของ

เมอืงมลิำน 

 

เทีย่ง   อสิระอำหำรเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำของทำ่น 

 

เดนิทำงสู ่เมอืง Lomazzo (ระยะทำง 35 กม. / 1 ชม.)   เป็นเมอืงและชมุชนในจังหวัดโคโมใ่นภมูภิำค

ลอมบำรเ์ดยีของตัง้อยู่ก ึง่กลำงระหว่ำง Comoและ Milan ศูนยก์ลำงประวัตศิำสตรอ์ันเกำ่แกข่องเมอืง

กอ่ตัง้ขึน้บนยอดเขำทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขำทำงฝ่ังขวำของลรูำ   

 

ทีพ่ัก :   Just Hotel Lomazzo Fiera 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่) 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโคโม่ (Como) (ระยะทำง 16 กม. / 30 นำท)ี เป็นเมอืงในแควน้ลอมบำร์

เดยี ประเทศอติำล ีตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โคโมเ่ป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขำ

แอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยูต่ดิกับทะเลสำบโคโม่ ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่ง

รวมชิน้งำนศลิปะชือ่ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกำ่อยูม่ำกมำย   

 

วนัทีส่าม เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– มหาวหิารโคโม ่– เมอืงแองเกลิเบริก์  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์– 

สะพานแขวน – ถ า้น า้แข็ง  - เมอืงลเูซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล - 

Schwanenplat                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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พำทุกท่ำนไปเก็บภำพควำมประทับใจกับ 

ทะเลสำบโคโม่ (Lake Como) ขึน้ชือ่ว่ำ

เป็นทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั ้งอยู่

ใน แควน้ลอมบำร์เดีย (Lombardy) ไม่

ไกลจำกเมืองมิลำน (Milan) เท่ำไรนัก 

ดว้ยควำมยำวโดยรอบถงึ 160 กโิลเมตร 

บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสำบถึง 146 

ตำรำงกโิลเมตร จงึท ำใหท้ะเลสำบแห่งนี้

กลำยเป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 

3 ของประเทศอติำล ีและยังเป็นทะเลสำบทีล่กึทีส่ดุเป็นอันดับ 5 ในยโุรปดว้ยควำมลกึกว่ำ 400 เมตร 

รปูรำ่งลักษณะเฉพำะของทะเลสำบโคโมท่ ำใหน้กึถงึ Y ทีก่ลบัดา้นทีโ่ดง่ดงัไปท ัว่โลก เป็นผลมำจำก

กำรละลำยของธำรน ้ำแข็งรวมกับกำรกัดเซำะของแมน่ ้ำ Adda โบรำณ ท ำใหเ้กดิทำงแยกเป็นตัว Y และ

ยงัเป็นทะเลสำบมทีวิทัศนท์ีง่ดงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

 

มหำวหิำรโคโม ่(Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหำวหิำรโรมันคำธอลกิหลักใจกลำงเมอืงโคโม ่

ใชเ้วลำกำรสรำ้งยำวนำนเกอืบ 400 ปี สรำ้งเพือ่อทุศิใหก้บัพระแมม่ำร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์( ระยะทำง 203 ก.ม. 

/ 3 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขำสงูอยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขำ

แอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขำทติลสิ ซึง่ยอดเขำทติลสิมคีวำมสูงประมำณ 3,020 

เมตร เหนอืระดับน ้ำทะเลปำนกลำง กลำง เป็นทีต่ัง้ของสถำนกีระเชำ้โรแตรเ์พือ่เดนิทำงขึน้สู ่ยอดเขำทติ

ลสิ  )Titlis) ท่ำนจะไดส้ัมผัสกับกระเชำ้ทรงกลมที่เรียกว่ำ โรแตร์ เคเบิล้คำร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ที่ท่ำน

สำมำรถดูววิได ้360องศำในขณะที่เคลื่อนที่ข ึน้ไปเรื่อยๆ ท่ำนจะไดข้ึน้ชมทัศนียภำพที่งดงำมของ

เทอืกเขำแอลป์ 
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เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน (อำหำรอำหำรชดุสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขำทติลสิ (มือ้ที2่)   

  

จำกนัน้พำทำ่นชม สะพำนแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สรำ้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีกำรทอ่งเทีย่วบน

ยอดเขำทติลสิ สะพำนมคีวำมยำว 100 เมตร ควำมสงู3,000 เมตร และ ชม ถ ้ำน ้ำแข็ง (Glacier cave) ที่

สวยงำมและเดินเล่นถ่ำยรูปหรือเล่นหมิะบนยอดเขำ ใหท้่ำนไดอ้สิระเก็บภำพควำมประทับใจตำม

อธัยำศัย 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์ ทีถู่ก

หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ (ระยะทำง 35 ก.ม. / 45 นำท)ี   

 

จำกนัน้ น ำทำ่นชม สงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็น

อนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวติทีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792  

 

ชม สะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำน แมน่ ้ำรอยส ์ )Reuss  

River) ซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรำ้งขึน้

เมือ่ปี ค .ศ. 1333 โดยใตห้ลังคำคลมุสะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวlิตลอดแนวสะพำน  

 

อสิระเดนิเลน่ที ่Schwanenplatz  ทีน่ีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหลักส ำหรับนักท่องเทีย่วทีม่ำเยอืนลูเซริน์ ตัง้อยู่

รมิฝ่ังขวำของทะเลสำบลูเซริน์ มรีำ้นคำ้มำกมำยทีน่ี่ รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร มโีรงงำนนำฬกิำโรเล็กซใ์น

บริเวณนี้ดว้ย รำ้นคำ้รอบๆขำยงำนฝีมือสวิสทอ้งถิ่น รำ้นคำ้บำงรำ้นขำยของที่ระลึก ช็อคโกแลต 

เครือ่งประดับ ฯลฯ   
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เย็น      รับประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที3่) 

ทีพ่ัก :   Ibis Styles Luzern 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

 

 

 

เชำ้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

 

น ำทำ่นเทีย่วชม เมอืงซกุ (ZUG) (ระยะทำง 12 กม. / 

30 นำท ี) เป็นเมือ่งทีร่ ่ำรวยทีสุ่ดในประเทศ และซุก

เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอำด

ทีส่ดุ เป็นเมอืงเกำ่ทีค่งควำมสวยงำมของพืน้หนิแบบ

ยโุรปในยคุกลำงจะหลงรักเมอืงนี ้ 

สิง่ทีจ่ะท ำใหท้่ำนประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึอำกำศทีส่ด

ชืน่และสะอำดอำจเป็นเพรำะเมอืงนีต้ัง้อยูบ่นทะเลสำบ  

 

อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีำฬกิำชัน้น ำระดับโลกใหท้่ำนเลอืกซือ้เลอืกชมอำท ิเชน่ Patek 

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

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken  

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงกอลมำร ์(Colmar) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทำง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)  

อยูท่ำงตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ใกลก้ับประเทศเยอรมนี จงึท ำใหส้ถำปัตยกรรมคลำ้ยกับของ

เยอรมน ีไดช้ือ่วำ่เป็น “capitale des vins d’Alsace” (เมอืงหลวงแหง่ไวนแ์หง่อำลซสั) อกีดว้ย  

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที5่) 

 

จำกนัน้ท ำท่ำนเดนิทำงชม เมอืงกอลมำร์ที่

ไดรั้บกำรอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืงทีย่ังคงลักษณะ

สถำปัตยกรรมและบรรยำกำศของเมือง

โบรำณไว  ้ทั ้งพิพิธภัณฑ์ ศำสนสถำน 

หอ้งสมุด น ้ำพุ รูปปั้น รำ้นคำ้ต่ำงๆ ปัจจุบัน

ไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็น “Little Venice” 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงซุก - Lohri AG Store – เมอืงกอลมาร ์- la Petite Venise – เมอืงดจีอง       

  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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(la Petite Venise) ตดิอนัดับเมอืงโรแมนตกิเป็นอันดับตน้ๆ ของฝร่ังเศส เวนสินอ้ย เป็นชือ่ทีม่อบใหก้ับ

เสน้ทำงในเมอืงกอลมำร ์ชือ่นีน่้ำจะมำจำกแนวบำ้นทัง้สองฝ่ังแมน่ ้ำซึง่อยูท่ำงทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง

เมือง เขตนี้เริม่ตน้หลัง Koïfhus ผ่ำนย่ำนคนขำยปลำ และไปยังสะพำน Turenne และ Saint-

Pierre  เดมิทเีป็นทีอ่ยูอ่ำศัยของชมุชนผูผ้ลติไวน ์ชำวสวนในตลำด และคนพำยเรอืในชนบท Krutenau 

ทอดยำวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674   

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทำง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงใน

เรือ่งของไวน์ชัน้เลศิ และยังเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์ันด ี(Burgundy region เป็นเมอืงหลวงทีม่ี

ควำมส ำคัญดำ้นประวัตศิำสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝร่ังเศสเป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะประวัตศิำสตรอ์นั

เกำ่แกใ่นเรือ่งของกำรผลติไวน ์นอกจำกวัฒนธรรมเกีย่วกับไวน์และกำรปลูกองุ่นแลว้ เมอืงดจีองยังเป็น

อกีเมอืงทีม่คีวำมเกีย่วพันกบัครสิตศ์ำสนำเป็นอยำ่งมำก เนื่องจำกกำรมโีบสถค์รสิตจักรจ ำนวนมำกตัง้อยู่

ภำยในเมอืง 

 

เย็น    รับประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที6่) 

ทีพ่ัก :   Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

 

 

เชำ้    รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

 

พำท่ำนไปถ่ำยภำพควำมประทับใจกับแลนดม์ำรค์ 

เมอืงดจีอง (Dijon)  

 

เทีย่วชมโบสถท์ีม่คีวำมสวยงำมอกีแห่ง คอื โบสถ์

แซ็ง-เบนีญ (Cathédrale St. Bénigne) โบสถ์

ตรสิตน์กิำยโรมันคำทอลกิทีส่รำ้งขึน้ในแบบโกธคิ 

โดยที่ใตถุ้นโบสถ์ถูกใชเ้ป็นที่ฝังศพ วังดยุกแห่ง

เบอรก์ันด ี(The Ducal Palace) วังของขนุนำง

ชัน้สูงที่มีรูปแบบอำคำรที่สวยงำม และถือว่ำเป็น

จุดหมำยปลำยทำงที่ส ำคัญของนักท่องเที่ยวที่

เดนิทำงมำเยอืนเมอืงดีจอง โดยวังแห่งนี้ไดส้รำ้ง

ขึ้นในแบบสไตล์คลำสสิก ถูกสรำ้งขึ้นในช่วง

วนัทีห่า้  เมอืงดจีอง - โบสถแ์ซ็ง-เบนญี – วงัดยกุแหง่เบอรก์นัด ี– พพิธิภณัฑศ์ลิปะประจ าเมอืง – -โบสถ์

เซนตม์เิชล -  ยา่นเซรสี เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่- เมอืงปารสี      อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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ศตวรรษ 17 ถงึ ศตวรรษ18 ถอืว่ำเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ศีลิปะในกำรก่อสรำ้งทีย่อดเยีย่ม และถอืว่ำเป็น

สมบตัลิ ้ำคำ่ทีม่คีวำมส ำคัญของประเทศอกีแหง่ก็วำ่ได ้  

 

ชมดา้นนอก พพิธิภณัฑศ์ลิปะประจ ำเมอืง (The Musée des Beaux-Arts ) ซึง่อยูใ่นบรเิวณเดยีวกันกับ

วังดยคุแหง่เบอรก์นัด ีภำยในจะมกีำรจัดแสดงนทิรรศกำรของศลิปะยคุกลำง และชัน้บนจะมภีำพวำดจัด

แสดงจ ำนวนมำก ซึง่ผลงำนสว่นใหญ่จะเป็นผลงำนภำพวำดของจติรกรเฟลมชิ และศลิปินทีม่เีสยีงใน

ทอ้งถิน่ โบสถเ์ซนตม์เิชล (St. Michel church) ตัง้อยูท่ำงทศิตะวันออกของวังดยคุแห่งเบอรก์ันด ีเป็น

โบสถท์ครสิตท์ีม่คีวำมงดงำมมำกแห่งหนึง่ โดยตัวโบสถถ์กูสรำ้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 ถงึศตวรรษ 17  

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที8่) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ยำ่นเซรสี (Serris) (ระยะทำง 331 ก.ม. / 4.30 ชม.) เป็นยำ่นชำนเมอืงของ

ปำรสี ตัง้อยูน่อกบรเิวณของดสินยีแ์ลนดป์ำรสี ดังนัน้จงึเป็นสถำนทีพ่ักผอ่นยอดนยิมและยงัม ีศนูยก์ำรคำ้

ทีใ่หญโ่ต และสวนสำธำรณะอนักวำ้งขวำง  

 

อสิระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่เอำทเ์ล็ท ลำวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอำทเ์ล็ท

จ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่ำงๆ โดยจ ำหน่ำยในรำคำถูกกว่ำรำคำปกตอิย่ำงนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์

และมบีำงชว่งโปรโมชั่นพเิศษตำมฤดูกำลต่ำงๆที่

อำจลดรำคำไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกัน ท ำให ้

เป็นสถำนที่ที่ไดรั้บควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกจำก

นักท่องเที่ยวที่ช ืน่ชอบกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนด์

เนม โดยปัจจบุนั เอำทเ์ล็ทลำวัลเล่มสีนิคำ้แบรนด์

เนมจ ำหน่ำยอยูห่ลำย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่

ในแบรนด์ที่ไดรั้บควำมนิยมในไทย และยังม ี

GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ 

BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

 

 อสิระเย็นเพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำของทำ่น 

 

จำกนัน้พำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปำรสี (Paris) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชม.) 

 

ทีพ่ัก :   Best Western Plus Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
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เชำ้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 

จำกนัน้ทุกท่ำนไปเปิดประสบกำรณ์ น่ังรถกระเชำ้ไฟฟ้ำ Funicular Montmartre เปิดใหบ้รกิำรเมือ่ชว่ง

ฤดูรอ้นปี 1990  ไดม้กีำรสรำ้งและปรับปรุงใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอจนถงึปัจจุบัน ปัจจุบันกระเชำ้ไฟฟ้ำเป็น

รถไฟฟ้ำและขนส่งผูโ้ดยสำรไดก้ว่ำ 2 ลำ้นคนต่อปี กำรเดนิทำงใชเ้วลำ 90 วนิำทีและเป็นไปโดย

อตัโนมตั ิ 

 

จำกนัน้พำทกุทำ่นไปที ่มหำวหิำรซำเคร-เกอร ์บำซลิกิำ้ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris)  

สถำนที่ทีถู่กขนำนนำมว่ำเป็น “หัวใจอันศักดิส์ทิธิข์องปำรสี” จุดท่องเที่ยวยอดฮติ ตัง้อยู่บนยอดเนิน

เขำมงตม์ำตร ์(La butte Montmartre) สงูจำกระดับน ้ำทะเล 129 เมตร เขำแหง่เดยีวในกรงุปำรสี จดุชม

ววิแสนสวย ทำ่นจะไดเ้ห็นววิมมุสงูทีส่ดุอนัดับสองรองจำกหอไอเฟล แตม่คีวำมโดดเด่นส ำคัญคอืคุณจะ

ไดเ้ห็นหอไอเฟลตัง้อยู่กลำงเมอืงถำ้มองจำกจุดนี้ เป็นววิแสนโรแมนตกิจับใจทัง้กลำงวันและกลำงคนื 

มหำวหิำร Sacré-Coeur เป็นวหิำรในครสิตจักรโรมันคำทอลกิ ถูกออกแบบโดย โปล อำบำดี (Paul 

Abadie) สถำปนกิทีถ่กูคัดเลอืกจำกสถำปนกิทัง้หมด 77 รำยเริม่กอ่สรำ้งปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ลงใน

ปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลำกอ่สรำ้งเกอืบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ า ย ภ าพด้า นหน้ า ก ับ  ห อ ไ อ เ ฟ ล  ( Eiffel 

Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มำร์คส ำคัญของประเทศ

ฝร่ังเศส ตัวอำคำรก่อสรำ้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มี

ควำมสงูประมำณ 300 เมตร (เทยีบกับตกึประมำณ 

75 ชัน้) สรำ้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตำมชือ่

ของสถำปนกิทีค่นออกแบบชือ่ว่ำ “กุสตำฟ ไอเฟล” 

วนัทีห่ก เมอืงปารสี - น ัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre – มหาวหิารซาเคร - เกอร ์บาซลิกิา้-

หอไอเฟล – พพิธิภณัฑล์ฟูร ์-  หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free - หา้ง La 

Samaritaine -  หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถำปนิกชือ่ดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซึง่เชีย่วชำญดำ้นกำรก่อสรำ้งงำนเหล็ก

โดยเฉพำะ หอไอเฟลสรำ้งขึน้มำเพือ่ใชเ้ป็นผลงำนในกำรเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งกำรปฏวิัติ

ประเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึควำมร ่ำรวย ยิง่ใหญ่ 

 

เทีย่ง         รับประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

 

จำก นั้นพำท่ ำ นไป  เ ยี่ยมชมด้านนอกของ 

พพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

มชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของเมอืงปำรสี จำกผลงำนทีจ่ัด

แสดงไปจนถงึควำมเกำ่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถำนทีท่ ำ

ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวำมส ำคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้

โดยพระเจำ้ฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยำยใหเ้ป็น

พระรำชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ู ฟร ์(Louvre 

Museum) เป็นสถำนทีเ่ก็บรักษำผลงำนศลิปพทีท่รงคณุคำ่ไวม้ำกกวำ่ 400,000 ชิน้ แตน่ ำมำจัดแสดงให ้

ชมเพยีง 40,000 ชิน้เท่ำนัน้ ซึง้แน่นอนว่ำผลงำนศลิปะเหล่ำนี้ถูกเล่ำต่อกันมำว่ำเป็นสมบัตจิำกกำรที่

ฝร่ังเศสน ำมำจำกประเทศทีต่นชนะสงครำม  

 

พำทุกท่ำนไป อสิระชอ้ปป้ิงที ่ หำ้งปลอดภำษี Benlux Louvre duty free เป็นหำ้งชือ่ดังใจกลำงกรุง

ปำรสี ซึง่คณุจะไดพ้บกับสนิคำ้แบรนดช์ัน้น ำต่ำงๆจำกทั่วโลก ในรำคำทีไ่มแ่พงและบรรยำกำศทีห่รูหรำ

ตระกำรตำ ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพรำะมพีนักงำนและขอ้ควำมภำษำไทยในหำ้งนีด้ว้ย  

 

หำ้ง La Samaritaine เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ ขนำดใหญ่ ในกรุงปำรสี เริม่ตน้จำกรำ้นเสือ้ผำ้เล็กๆ และ

ขยำยไปสู่ส ิง่ทีก่ลำยเป็นชดุของอำคำรหำ้งสรรพสนิคำ้ทีม่แีผนกต่ำงๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมำชกิ

สมำคมหำ้งสรรพสนิคำ้นำนำชำตติัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535  

 

หำ้งแกลเลอรี ่ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหำ้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุแห่งหนึง่ของปำรสี 

ภำยในอำคำรที่มีสถำปัตยกรรมที่สวยงำม เปิด

ใหบ้รกิำรครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมำ

เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้แฟชัน่ชัน้น ำของโลกอยำ่งทุกวันนี้

แต่ก่อนเป็นแค่รำ้นขำยเสื้อผำ้เล็กๆ ที่หัวมุมถนน 

Lafayette แตภ่ำยหลังไมน่ำนไดม้กีำรขยบัขยำยพืน้ที่

เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ ำนวนพนักงำนและลูกคำ้ที่มำ

จับจำ่ยใชส้อย มบีันทกึว่ำเป็นปีทีม่ยีอดขำยสงูสดุ ซึง่

ในปัจจบุนัมสีำขำแบง่อยูต่ำมเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศ
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และนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

 

เย็น        รับประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที1่1) 

ทีพ่ัก :   Best Western Plus Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

  

 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ (SET BOX ) (มือ้ที1่2) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูจ่ำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ท่ำอำกำศ

ยำน 

  นำนำชำตปิำรสี-ชำรล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ 

10.30 น.         เดนิทำงกลับประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032 

19.20 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนอำบดูำบ ีกรงุอำบดูำบ ีสหรัฐอำหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.40 น. เดนิทำงกลับกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

07:20 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

 

*********************************** 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำงเขำ้และออกจำกประเทศไทย ( update 1 กรกฎำคม 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พำสปอรต์ตวัจรงิ  (อำยกุำรใชง้ำนมำกกวำ่ 6 เดอืน)  

2. เอกสำร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมำแลว้  

 

►การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ประกำศตัง้แตว่ันที ่1  มถินุำยน 2565 กำรเดนิทำงเขำ้ประเทศอติำล ีไมจ่ ำเป็นตอ้งแสดงผล GREEN PASS เอกสำรทีจ่ะ

แสดงวำ่บคุคลนัน้ไดรั้บวัคซนี หรอืบคุคลทีห่ำยจำกโควดิ-19 แลว้ภำยในเวลำ 6 เดอืน 

 

วนัทีเ่จ็ด เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบ ี                                  

  อาหาร เชา้ 

 

                                                                                                                    

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุเทพฯ 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► กำรเดนิทำงครัง้นีจ้ะตอ้งมจี ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดังกลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ15ทำ่นและทำ่นยงัประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดย

ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

► ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► กำรจองทวัรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

- กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 26,000 บำท + คำ่บรกิำรท ำวซีำ่ 5,500 บำท (31,500 บำท) 

 กรณุำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมดัจ ำคำ่ทัวร ์

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทำงหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีำ่ออก

ใกลว้ันเดนิทำงทำ่นจ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ููเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั

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

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัูดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิกำรเดนิทำง 30 วันกอ่นกำรเดนิทำงขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 

1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยตำมที ่เกดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่ คำ่มดัจ ำตัว๋เครือ่งบนิ คำ่มดัจ ำโรงแรม คำ่วซีำ่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิกำรเดนิทำง 15-29 วันกอ่นกำรเดนิทำงคนืมดัจ ำ 50%  (ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 

บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่ คำ่มดัจ ำตัวเครือ่งบนิ  คำ่มดัจ ำโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นกำรเดนิทำง เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดตำมรำคำทัวรท์ีต่ำมระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทำงถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกประเทศ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีำ่ถกูปฏเิสธจำกสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) ทำงบรษัิทจะท ำกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตำมพระรำชบญัญตัธิรุกจิน ำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน ำเทีย่ว กำรยกเลกิกำรเดนิทำงของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน ำเทีย่วมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิเพือ่เตรยีมกำรจัดน ำเทีย่ว ใหน้ ำมำหักจำกเงนิ
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คำ่บรกิำรทีต่อ้งจำ่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน ำเทีย่วแสดงหลกัฐำนใหนั้กทอ่งเทีย่วทรำบ เชน่ คำ่วซีำ่ คำ่มดัจ ำตัว๋

เครือ่งบนิ คำ่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด ำเนนิกำรให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ไมส่ำมำรถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืกำรบรกิำรอืน่ๆได)้ 

1. คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้   

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทำ่นถำ้วันทีเ่ขำ้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทำ่น) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคี่ำใชจ้่ำย

พักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นกำรเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมี

เทศกำลวันหยุด มงีำนแฟรต์่ำงๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มี

เครือ่งปรับอำกำศทีส่ำมำรถปรับควบคมุควำมเย็นไดภ้ำยในหอ้งพัก เนือ่งจำกสภำพภมูอิำกำศหนำวเยน็เกอืบทัง้

ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่ำนัน้ไม่

สำมำรถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรแยกวันเดนิทำงกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่พือ่สอบถำม

รำคำอกีครัง้ และกำรจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทำง เป็นกำรจัดกำรภำยในของสำยกำรบนิ ทำงบรษัิทไมส่ำมำรถเขำ้ไป

เพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้  

6. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

7. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำ สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคำ่ประกนัวนิำศภยั

เครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำหนักสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับ

ตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  

8. กำรประกนักำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตำ่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุกำรรักษำกรณีลูกคำ้ตดิ

เชือ้โควดิ-19 หรอือุบัตเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิขึน้ภำยในวันเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่

ประกนัครอบคลมุกำรรักษำเทำ่นัน้ (เขำ้รับรักษำในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สำมำรถศกึษำขอ้มลู

เพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทีได ้กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทำงอันนีโดย

ทัง้นีก้ำรท ำประกนันีจ้ำกบรษัิท  มำกกวำ่ขอ้บงัคับ ตำม พรบ ธรุกจิน ำเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกนั

เฉพำะอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงเทำ่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จำกเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำที่

บรษัิทฯ 

9. คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไมอ่นุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วัน) 

10. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  จำกทำ่น 

2. คำ่บรกิำรและยืน่วซีำ่เชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บำท 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

5. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

8. คำ่ทปิคนขบัรถทำ่นละ 60 EUR /ทา่น  ส ำหรับหวัหนำ้ทัวรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมู่ า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่น

ลกูคำ้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัด

หยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลั งจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน

ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และ

ไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วันก่อนกำร

เดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุ

ประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. กำรประกันกำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตำ่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุกำรรักษำกรณีลกูคำ้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุัตเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิขึน้ภำยในวันเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลทีป่ระกันครอบคลุมกำร

รักษำเทำ่นัน้ (เขำ้รับรักษำในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สำมำรถศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทไีด ้กรณี

ลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทำงอันนีโดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ 

ตำม พรบ ธรุกจิน ำเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกนัเฉพำะอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงเทำ่นัน้ แตท่ัง้นี้ ท่ำนสำมำรถ

ศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด์ FWD INSURANCE ไดก้รณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำม

คุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

13. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืงไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุก

ประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


