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SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8D5N 

เยอืนเมอืงโรแมนตกิกบั 3 ประเทศยอดฮติในยโุรป 

 

อติาล ี เชค็อนิ พระราชวังมลิาน มหาวหิารแหง่มลิาน โรงละครลาสกาลา่ ทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุ

ในโลก 

สวสิ พชิติยอดเขาทติลสิแหง่สวสิ ชม ถ ้าน ้าแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK ชอ้ปป้ิงรา้นดังเมอืงซกุ 

เทีย่วเมอืงลเูซริน์ สะพานไมช้าเปล สงิโตหนิแกะสลัก 

ฝร ัง่เศส เมอืงกอลมาร ์เวนสินอ้ยแหง่ฝร่ังเศส เมอืงปารสี ชม หอไอเฟล  พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ ชอ้ปป้ิงหา้งชัน้น า 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS   

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
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 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. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 เคาน์เตอร ์

สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19.55 น.     น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY407 

23.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

11-18 พฤษภาคม 66 58,900  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

( Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี ราคา 12,500  

บาท) 

53,400 12,500 25  

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

26 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 

66 

59,900 54,400 12,500 25  

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

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

09-16 สงิหาคม 66 62,900 57,400 12,500 25  

16-23 สงิหาคม 66 62,900 57,400 12,500 25  

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

วนัทีห่นึง่        กรงุเทพฯ  – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ–ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี 
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02.40 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่EY081 

07.05 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

พธิกีารทาง ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) ตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าท่าน

ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน่ 

(Milano)  

เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศสเป็นศูนย์กลางทางธุรกจิของอติาล ี

นอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้   

 

จากนัน้พาทกุทา่นแวะถา่ยภาพดา้นหนา้กบั พระราชวังมลิาน (Royal Palace of Milan)   

เป็นที่ตัง้ของรัฐบาลในเมอืงมลิานเป็นเวลาหลาย

ศตวรรษ ปัจจุบันท าหนา้ทีเ่ป็นศูนยว์ัฒนธรรมและ

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

นานาชาต ิครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 7,000 ตารางเมตร 

และเป็นทีจั่ดแสดงงานศลิปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 

และคอล เ ล็กชันที่มีชื่อ เสียงโดยร่ วมมือกับ

พพิธิภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชือ่เสียง

จากทั่วโลกเป็นประจ า  

 

จากนัน้น าทา่นไปถา่ยภาพดา้นนอก  มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano)  

มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อื

ว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้ง

ในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี 

ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่น

จ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิอ่อนจากสมัย

ต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีสู่งทีส่ดุมรีูปปั้นทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 

 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ี– เมอืงมลิาน - พระราชวงัมลิาน - มหาวหิารแหง่มิ

ลาน - โรงละครลาสกาลา่ - ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II - เมอืง 

Lomazzo                             
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โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre)  

โรงละครคูเ่มอืงมลิานมากวา่ 230 ปี เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ือ่ดัง  

 

ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ (Santa Maria delle Grazie)  

โบสถแ์ละคอนแวนตข์องคณะดอมนิกิัน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี 

ค.ศ. 1980 โบสถแ์ห่งนี้มชี ือ่เสยีงเพราะเป็นทีต่ัง้ของจติรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมือ้สุดทา้ย" ที่

เขยีนโดยเลโอนารโ์ด ดาวนิชภีายในหอฉันของคอนแวนต ์ 

 

อสิระชอ้ปป้ิง ที ่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II  

มลีักษณะเป็นทางเดนิและอาคาร 4 ชัน้ คลุมดว้ย

หลังคาทรงโคง้ ตั ้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน 

ประเทศอติาล ีศนูยก์ารคา้แหง่นีต้ัง้ชือ่ตามพระเจา้วิ

ตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์

พระองคแ์รกของราชอาณาจักรอติาล ีโดยไดรั้บการ

ออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสรา้งโดยจูเซปเป 

เมนโกน ีในชว่งปี พ.ศ. 2408 ถงึปี พ.ศ. 2420 รา้น

ขายเสือ้ผา้ชัน้สูง (haute couture) รา้นเครือ่ง

เพชรพลอย รา้นขายหนังสอืและภาพเขยีน รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และบาร ์รา้นบางรา้นยังเป็น

หนึง่ในบรรดารา้นคา้ และรา้นอาหารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมลิาน  

 

 อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

 

เดนิทางสู ่เมอืง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)   

เมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคลอมบาร์เดียของตั ้งอยู่ก ึ่งกลางระหว่าง  Como

และ Milan ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกข่องเมอืง  

 

ทีพ่ัก :   Just Hotel Lomazzo Fiera 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่(Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาท)ี  

เมอืงในแควน้ลอมบารเ์ดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โคโม่เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยูต่ดิกับทะเลสาบโคโม่ ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอด

นยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยู่

มากมาย   

 

พาทกุทา่นไปเก็บภาพความประทับใจกบั ทะเลสาบโคโม ่(Lake Como)  

ขึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ใน แควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) ไม่ไกลจากเมอืงมิ

ลาน (Milan) เท่าไรนัก ดว้ยความยาวโดยรอบถงึ 160 กโิลเมตร บวกกับพืน้ทีร่อบๆ ทะเลสาบถงึ 146 

ตารางกโิลเมตร จงึท าใหท้ะเลสาบแหง่นีก้ลายเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 3 ของประเทศอติาล ี

และยังเป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุเป็นอันดับ 5 ในยโุรปดว้ยความลกึกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะ

ของทะเลสาบโคโมท่ าใหน้กึถงึ Y ทีก่ลบัดา้นทีโ่ดง่ดงัไปท ัว่โลก เป็นผลมาจากการละลายของธาร

น ้าแข็งรวมกับการกัดเซาะของแมน่ ้า Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมี

ทวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

 

มหาวหิารโคโม ่(Cattedrale di S.Maria Assunta)  

มหาวหิารโรมันคาธอลกิหลักใจกลางเมอืงโคโม ่ใชเ้วลาการสรา้งยาวนานเกอืบ 400 ปี สรา้งเพือ่อทุศิ

ใหก้บัพระแมม่าร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม        เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– มหาวหิารโคโม ่– เมอืงแองเกลิเบริก์  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์– 

สะพานแขวน – ถ า้น า้แข็ง  

                       เมอืงลเูซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล - Schwanenplat                 

อาหาร เชา้,เทีย่งเย็น, 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ( ระยะทาง 203 

ก.ม. / 3 ชม.)   

เมืองเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ 

จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสูงประมาณ 3,020 เมตร 

เหนอืระดับน ้าทะเลปานกลาง กลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้โรแตร ์

 

เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ที่

จะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนยีภาพ

ทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ 

 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารชดุสไตลเ์อเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที2่)   

  

 

จากนัน้พาทา่นชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK)  

สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู

3,000 เมตร  

 

ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier cave)  

ที่สวยงามและเดนิเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหมิะบนยอดเขา ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพความประทับใจตาม

อธัยาศัย 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne)  

เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

(ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาท)ี   
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น าทา่นชม สงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)  

ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิ

จากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792  

 

ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  

ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แมน่ ้ารอยส ์ )Reuss  River) ซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค  .ศ . 1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  

 

อสิระเดนิเลน่ที ่Schwanenplatz   

แหล่งชอ้ปป้ิงหลักส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนลูเซริน์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของทะเลสาบลูเซริน์ มรีา้นคา้

มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโรเล็กซใ์นบรเิวณนี้ดว้ย รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมอื

สวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอ็คโกแลต เครือ่งประดับ ฯลฯ   

 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที3่) 

ทีพ่ัก :   Ibis Styles Luzern 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

 

น าท่านเทีย่วชม เมอืงซกุ (ZUG) (ระยะทาง 12 กม. / 

30 นาท ี)  

วนัทีส่ ี ่       เมอืงซุก - Lohri AG Store – เมอืงกอลมาร ์- la Petite Venise – เมอืงดจีอง     อาหาร เชา้,เทีย่ง,

เย็น  
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เมือ่งทีร่ ่ารวยทีสุ่ดในประเทศ และซกุเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ด เป็น

เมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลางจะหลงรักเมอืงนี ้ส ิง่ทีจ่ะท าใหท้า่นประทับใจ

คอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืงนีต้ัง้อยูบ่นทะเลสาบ  

 

อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store  

มนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 

Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 

ฯลฯ Interlaken  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)   

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที5่) 

 

จาก นั้นท าท่ าน เดินทางชม เมือง

กอลมาร ์

ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืงทีย่ังคง

ลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศ

ของเมืองโบราณไว  ้ทั ้งพิพิธภัณฑ ์

ศาสนสถาน หอ้งสมุด น ้ าพุ  รูปปั้น 

รา้นคา้ต่างๆ ปัจจุบันไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite 

Venise) ตดิอันดับเมอืงโรแมนตกิเป็น

อนัดับตน้ๆ ของฝร่ังเศส เวนสินอ้ย เป็น

ชือ่ที่มอบใหก้ับเสน้ทางในเมืองกอลมาร์ ชือ่นี้น่าจะมาจากแนวบา้นทัง้สองฝ่ังแม่น ้ าซึง่อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืง เขตนีเ้ริม่ตน้หลัง Koïfhus ผ่านยา่นคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne 

และ Saint-Pierre  เดมิทเีป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชมุชนผูผ้ลติไวน ์ชาวสวนในตลาด และคนพายเรอืในชนบท 

Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ทีใ่ชใ้นปี 1674   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.)  

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของไวน์ชัน้เลศิ และยังเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์ันด ี(Burgundy region 

เป็นเมืองหลวงที่มีความส าคัญดา้นประวัติศาสตร์ของแควน้เบอร์กันดีและฝร่ังเศสเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวน ์นอกจากวัฒนธรรมเกีย่วกับไวน์และการปลูก

องุน่แลว้ เมอืงดจีองยงัเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามเกีย่วพันกบัครสิตศ์าสนาเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากการมโีบสถ์

ครสิตจักรจ านวนมากภายในเมอืง 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) 

ทีพ่ัก :   Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

 

พาทา่นไปถา่ยภาพความประทับใจกบัแลนดม์ารค์ เมอืงดจีอง (Dijon)  

 

เทีย่วชมโบสถท์ีม่คีวามสวยงามอกีแหง่ คอื โบสถแ์ซง็-เบนญี (Cathédrale St. Bénigne)  

โบสถต์รสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิทีส่รา้งขึน้ในแบบโกธคิ โดยทีใ่ตถ้นุโบสถถ์กูใชเ้ป็นทีฝั่งศพ  

 

วังดยกุแหง่เบอรก์นัด ี(The Ducal Palace)  

วังของขุนนางชัน้สูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม 

และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ

นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนเมอืงดจีอง โดยวัง

แห่งนี้ไดส้รา้งขึน้ในแบบสไตล์คลาสสกิ ถูกสรา้ง

ขึน้ในชว่งศตวรรษ 17 ถงึ ศตวรรษ18 ถอืว่าเป็น

พพิธิภณัฑท์ีม่ศีลิปะในการกอ่สรา้งทีย่อดเยีย่ม และ

ถอืว่าเป็นสมบัตลิ ้าค่าทีม่คีวามส าคัญของประเทศ

อกีแหง่ก็วา่ได ้  

 

ชมดา้นนอก พพิธิภัณฑ์ศลิปะประจ าเมอืง (The 

Musée des Beaux-Arts )  

ซึง่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับวังดยุคแห่งเบอร์กัน

ด ีภายในจะมกีารจัดแสดงนทิรรศการของศลิปะยุค

กลาง และชัน้บนจะมภีาพวาดจัดแสดงจ านวนมาก 

ซึง่ผลงานสว่นใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาดของจติร

กรเฟลมชิ และศลิปินทีม่เีสยีงในทอ้งถิน่  

 

โบสถเ์ซนตม์เิชล (St. Michel church)  

ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของวังดยคุแหง่เบอรก์นัด ีเป็นโบสถท์ครสิตท์ีม่คีวามงดงามมากแหง่หนึง่ โดยตวั

โบสถถ์กูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 ถงึศตวรรษ 17  

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

เซนตม์เิชล -  ยา่นเซรสี - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่- เมอืงปารสี     อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเซรสี (Serris) (ระยะทาง 331 ก.ม. / 4.30 ชม.)  

ยา่นชานเมอืงของปารสี ตัง้อยูน่อกบรเิวณของดสินียแ์ลนดป์ารสี ดังนัน้จงึเป็นสถานทีพ่ักผ่อนยอดนยิม

และยงัม ีศนูยก์ารคา้ทีใ่หญโ่ต และสวนสาธารณะอนักวา้งขวาง  

 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่เอาทเ์ล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet)  

เอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังต่างๆ 

โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างนอ้ย 

30 เปอรเ์ซน็ต ์และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตาม

ฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นต์

ดว้ยกัน ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ี่ไดรั้บความนยิมเป็น

อย่างมากจากนักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจุบัน เอาทเ์ล็ทลาวัลเล่

มสีนิคา้แบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบ

รนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ไดรั้บความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 

BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

 

 อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น  

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

ทีพ่ัก :   Best Western Plus Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

  

 

 

 

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

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

เลอรี ่ลาฟาแยตต ์      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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จากนัน้ทกุทา่นไปเปิดประสบการณ์ น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre  

เปิดใหบ้รกิารเมื่อช่วงฤดูรอ้นปี 1990  ไดม้ีการสรา้งและปรับปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถงึปัจจุบัน 

ปัจจุบันกระเชา้ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ลา้นคนต่อปี การเดนิทางใชเ้วลา 90 

วนิาทแีละเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ 

 

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

สถานทีท่ีถู่กขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิส์ทิธิข์องปารสี” จุดท่องเทีย่วยอดฮติ ตัง้อยู่บนยอดเนิน

เขามงตม์าตร ์(La butte Montmartre) สงูจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดยีวในกรุงปารสี จุด

ชมววิแสนสวย ทา่นจะไดเ้ห็นววิมมุสงูทีส่ดุอนัดับสองรองจากหอไอเฟล แตม่คีวามโดดเดน่ส าคัญคอืคณุ

จะไดเ้ห็นหอไอเฟลตัง้อยูก่ลางเมอืงถา้มองจากจดุนี ้เป็นววิแสนโรแมนตกิ ถูกออกแบบโดย โปล อาบา

ด ี(Paul Abadie) สถาปนกิทีถ่กูคัดเลอืกจากสถาปนกิทัง้หมด 77  ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งเกอืบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถา่ยภาพดา้นหนา้กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower)  

หนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัว

อาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มีความสูง

ประมาณ 300 เมตร (เทยีบกับตกึประมาณ 75 ชัน้) 

สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั ้งตามชื่อของ

สถาปนกิที่คนออกแบบชือ่ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง่

เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนิกชือ่ดังของฝร่ังเศสในยุค

นั้น  ซึ่ง เชี่ย วชาญด า้นการก่อสร า้ งงานเห ล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิัติ

ประเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่

 

เทีย่ง         รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 
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จาก นั้นพาท่ า นไป  เ ยี่ยมชมด้านนอกของ 

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum)  

พพิิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส 

จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ

ยิ่ง ใหญ่ของสถานที่ท า ให ้เ ป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มี

ความส าคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 

กอ่นทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบัน

พพิธิภัณฑล์ู ฟร ์(Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศลิปพที่ทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 

400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้  

 

พาทกุทา่นไป อสิระชอ้ปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free  

หา้งชือ่ดังใจกลางกรุงปารสี ซึง่คุณจะไดพ้บกับสนิคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาทีไ่มแ่พง

และบรรยากาศทีห่รหูราตระการตา ทีด่เีดน่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทย

ในหา้งนีด้ว้ย  

 

หา้ง La Samaritaine  

หา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารสี เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เล็กๆ และขยายไปสู่ส ิง่ทีก่ลายเป็นชดุ

ของอาคารหา้งสรรพสนิคา้ที่มีแผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้

นานาชาตติัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535  

 

หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette)  

หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 

ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม มบีันทกึว่า

เป็นปีทีม่ยีอดขายสูงสุด ซึง่ในปัจจุบันมสีาขาฃฃทัง้

ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทั ้งหมด 61 

แหง่  

 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

ทีพ่ัก :   Best Western Plus Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ที1่2) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจ่ากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ท่า

อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

10.30 น.         เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032 

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.40 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

 

07:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

►การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ประกาศตัง้แตว่ันที ่1  มถินุายน 2565 การเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ีไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงผล GREEN PASS เอกสารทีจ่ะ

แสดงวา่บคุคลนัน้ไดรั้บวัคซนี หรอืบคุคลทีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ภายในเวลา 6 เดอืน 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

  วนัทีเ่จ็ด        เมอืงปารสี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบูดาบ ี   อาหาร 

เชา้ 

 

                                                                                                                    

วนัทีแ่ปด         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุเทพฯ 
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- 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 ่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 เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

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

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 
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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

เครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก 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 ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถ เก็บ ณ สนามบนิวนัแรก ทา่นละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรับหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

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 ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ 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. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ 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
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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 

 


