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SPRING BLOOMS! IN ITALY SWISS FRANCE 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  9 วนั 6 คนื 

 

อติาล ี  เชค็อนิ โคลอสเซีย่ม หอเอนปิซา่ มหาวหิารแหง่มลิาน น ้าพเุทรวี ่ทะเลสาบโคโม ่ 

สวสิ  เปิดประสบการณ์น่ังรถไฟ พชิติยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE  

  เชค็อนิแลนดม์ารค์ เมอืงลเูซริน์ สงิโตหนิแกะสลัก สะพานไมช้าเปล ชอ้ปป้ิงเมอืงซกุ 

ฝร ัง่เศส หอไอเฟล ประตชูยัฝร่ังเศส จัตรัุสคองคอรด์ พพิธิภัณฑล์ฟูร ์ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซน บาโต มชู 

  ชอ้ปป้ิงจใุจที ่เอา้ทเ์ล็ท หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ หา้งปลอดภาษีทีม่ชี ือ่เสยีงในปารสี 

           

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก. 
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 FLIGHT:  

DEPARTURE EY407     BKK-AUH  19.55-23.25    

  EY085     AUH-FCO  02.10-06.20   

RETURN    EY032     CDG-AUH  10.30-19.20   

  EY402     AUH-BKK  21.40-07.20   

  

 

 

 

17.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สาย 

  การบนิ ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร   ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19.55 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่นครวาตกินั 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 ุ

16-24 พฤษภาคม 66 69,500  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

( Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี ราคา 12,500  

บาท) 

63,000 14,500 25  

30 พฤษภาคม – 07 มถินุายน 

66 

69,500 63,000 14,500 25  

13-21 มถินุายน 66 69,500 63,000 14,500 25  

27 มถินุายน – 05 กรกฎาคม 

66 

69,500 63,000 14,500 25  

16-24 สงิหาคม 66 73,500 67,000 14,500 25  

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

วนัทีห่นึง่        กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ-ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะเปลีย่นเครือ่ง 
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02.10  น.       น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานเลโอดารโ์น ดารว์นิช ีประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่EY085  

06.20 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลโอดารโ์น ดารว์นิช ีประเทศอติาล ี 

 น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ 

 ไทย 5 ชัว่โมง) ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

 น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่นครวาตกินั (Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 45 นาท)ี  

 ศูนย์กลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับของพระ

สนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอื “โป๊ป”  

 

 ถา่ยรปูดา้นนอก โบสถน์อ้ยซสิทนี (Sistine Chapel) 

เป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของพระสันตะปาปาใน

นครรัฐวาติกัน โบสถ์นอ้ยซิสทีนมีชื่อเสียงในทาง

สถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานที่นี้ท าใหร้ะลกึถงึพระ

วิหารของพระเจา้โซโลมอนทั ้งการตกแต่งและ

จติรกรรมฝาผนังโดยจติรกรผูม้ีชือ่เสยีงในสมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยา  

 

 มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter Basilica) แหง่นคร

รัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 150 ปี ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้ง

เรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 

ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่า

เทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสงู (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่า

เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel )  

  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome) (ระยะทาง 6 ก.ม./ 20 นาท)ี   

 เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลาซโีอและประเทศ  

 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานเลโอดารโ์น ดารว์นิช ีประเทศอติาล ี- นครวาตกินั - โบสถน์อ้ยชสิทนี –มหาวหิาร

เซนตปี์เตอร ์- St.Peter’s Square – กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – วหิารแพนธอีนั – น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน – 

เมอืงฟลอเรนซ ์     อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                                                          

 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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 น าท่าน ถา่ยรูปดา้นนอก สัมผัสความยิง่ใหญ ่1 ใน 

7  สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง โ ล ก ที่  โ ค ล อ ส เ ซี่ ย ม 

(Colosseum)  

 สนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม 

กอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527

เมตร สงู 57เมตร  

 

 น าทา่นชมความงามของ วหิารแพนธอีนั (Pantheon)  

 สิง่กอ่สรา้งทีต่ัง้อยู่ในกรุงโรม ส าหรับเป็นเทวสถาน (Roman temple) แกเ่ทพต่างๆ ของโรมัน

โบราณ ต่อมาก็ไดร้ับการสรา้งใหม่ แต่ ในปัจจุบันอนุสาวรยีน์ี้เป็นทีเ่ก็บศพของคนส าคัญ แพนธอีันเป็น

สิง่กอ่สรา้งจากสมัยโรมันทีย่ังอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ทีส่ดุสิง่หนึง่ ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่7 ก็ใชเ้ป็นครสิต์

ศาสนสถานของโรมันคาทอลกิ ทีอ่ทุศิให ้“พระแมม่ารแีละผูพ้ลชีพีเพือ่ศาสนา” ตัวตกึเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ี

โดมขนาดใหญท่ีเ่กา่ทีส่ดุในกรงุโรม  

  

 น ้าพเุทรวี ่(Trevi Fountain)  

 ลานน ้าพุและอนุสรณ์สถานทีจั่ดไดว้า่สวยงามและมชีือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก โดยนอกจากในเรือ่ง

ของความสวยงามแลว้ที่นี่ยังมเีรื่องเกีย่วกับความเชือ่เกีย่วกับการโยนเหรียญอธษิฐานที่เป็นเสน่หใ์ห ้

นักทอ่งเทีย่วไปเทีย่วชมกนัอกีดว้ย และเป็นน ้าพแุบบบาโรกทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุโรม  

 

 น าทา่นชมและถา่ยรปูบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps)  

 บันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียุโรป ถูกเรียกชือ่ตามสถานฑูตสเปน จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน 

Via Condotti ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, 

Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag 

Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) 

 

 จากนัน้ น าทา่นมุง่หนา้สู ่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence)  (ระยะทาง 275 ก.ม./ 4 ชม.)  

 เมอืงเล็กๆ ทีม่ ีแม่น ้าอารโ์น (Arno) ไหลผ่านท่ามกลางตกึอาคารทรงโบราณโทนสอีบอุน่และทวิเขาที่

สวยงาม  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 

ทีพั่ก:  Best Western Plus CHC Florence 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

                    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

 

 น าทา่นชม เมอืงฟลอเรนซ ์ ย่านเมอืงเกา่ใจกลางเมอืง

ฟลอเรนซไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็น

มรดกโลก  

 

 มหาวหิารฟลอเรนซ ์(Cathedral of Santa Maria del 

Flore)  

 หรือทีเ่รยีกกันตดิปากว่า ดูโอโม่ มหาวหิารทีส่รา้งขึน้  

  ตัง้แตป่ลายศตวรรษท1ี3 และใชร้ะยะเวลาทัง้หมดถงึ 

140 ปีถงึจะแลว้เสร็จในปี ค  .ศ .1436 ดว้ยเหต ุ นี้รปูแบบสถาปัตยกรรมของมหาวหิารจงึมกีารผสมผสาน

ศลิปะของแตล่ะยคุสมัยเขา้ดว้ยกนั   

 

 หอศลีจุม่นักบญุเซนตจ์อหน์ (The Baptistery of St.John)  

 หอศลีนกิายโรมันคาทอลกิทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงฟลอเรนซใ์นประเทศอติาล ีและมฐีานะเป็นไมเนอรบ์าซลิกิา ตัว

หอเป็นทรงแปดเหลีย่มทีต่ัง้อยูก่ลางจตรัุสเดลดโูอโมตรงกนัขา้มกบัมหาวหิารฟลอเรนซแ์ละหอระฆังของ

จอตโต ด ีบอนโดเน (หอระฆังจอตโต) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่ทีส่ดุสิง่หนึง่ของฟลอเรนซท์ีส่รา้งระหวา่งปี 

ค.ศ. 1059 ถงึปี ค.ศ. 1128 เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมโรมาเนสกแ์บบฟลอเรนซ ์ 

 

  

วนัทีส่าม        เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารฟลอเรนซ ์- หอศลีจุม่นกับญุเซนตจ์อหน์ - สะพานปอนเตเวคคโิอ – 

เปียซซาเดลลาซญิญอเรยี - เมอืงปิซา - หอเอนปิซา่ - มหาวหิารปิซา - Pisa Baptisty of St. John - เมอืงมลิาน

  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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 สะพานปอนเตเวคคโิอ (Ponte Vecchio)  

 สะพานนีต้ัง้ชือ่ตามสะพานฟลอเรนซท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ เป็นสะพานโคง้ปลอ้งปลอ้งหนิในยคุกลางทีท่อด ขา้ม

แม่น ้าอาร์โนในเมืองฟลอเรนซป์ระเทศอติาลี เป็นที่สังเกตส าหรับรา้นคา้ที่สรา้งขึน้ เปียซซาเดลลา

ซญิญอเรยี (Piazza della Signoria) จัตรุัสรปูตัว L ทีม่ปีระตมิากรรมยคุเรเนสซองสต์ัง้อยูม่ากมาย และ

ดืม่ด า่กบับรรยากาศอนัสทุรยีข์องทีน่ีใ่จกลางเมอืง 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จั้กอยา่ง

ดเีกีย่วกับ หอเอนเมอืงปิซาซากโบราณวัตถุของเมอืงทีย่ังหลงหลอืจากศตวรรษที่5กอ่นครสิตกาล เป็น

เมอืงทีเ่คยมคีวามส าคัญมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่4) 

 

 น าทา่นเก็บภาพความประทับใจ และถ่ายรูป  1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ ( Leaning Tower 

of Pisa)  

 หอเอนปิซ่าที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหาร

ประจ าเมือง แต่เพียงการเริ่มตน้ของการสรา้งถึง

บรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและตอ้งหยุดการ

กอ่สรา้งจนถัดมาอกี 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จ

สมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลเิลโอ เคยมาพิสูจน์

เรือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย  

 

 มหาวหิารปิซา (Cathedral of Pisa)  

 มหาวหิารทีส่วยทีส่ดุในลักษณะโรมันเนสก ์แสดงใหเ้ห็นจากซา้ยหอศลีจุ่ม กลางตัวมหาวหิาร และขวา

หอระฆัง ตัวมหาวหิารเป็นผังกางเขน มมีุขทา้ยวัด และตกแต่งซุม้โคง้รอบวัดภายนอกเป็นแบบแถบหนิ

ออ่น สลับสทีางขวาง ซึง่กลายมาเป็นแบบทีเ่รยีกวา่ “ลักษณะปิซา”และโดมรปูไข ่และ Pisa Baptisty of 

St. John เป็นอาคารทางศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (ระยะทาง 280 กม. / 4.30 ชม.)  

 หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกวา่ มลิาโน่ (Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กบัปารสีในประเทศ

ฝร่ังเศสเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และโรง

ละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้ 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 
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ทีพั่ก:   Best Western Hotel Goldenmile Milan 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

 

 น าท่านถา่ยภาพดา้นหนา้ มหาวหิารแห่งมลิาน 

(Duomo di Milano)  

 มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีถ่อืวา่

มคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใชเ้วลาสรา้ง

รว่มกวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมที่

ท าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีปูปั้นหนิออ่น

จากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปั้น

ทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 

 

 จากนัน้พาทุกท่านแวะถา่ยภาพกบั พระราชวังมิ

ลาน (Royal Palace of Milan)  เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาล

ในเมืองมลิานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท า

หน ้าที่ เ ป็ นศูนย์วัฒนธ ร รมและ เ ป็นที่ตั ้ง ของ

นทิรรศการศลิปะระดับนานาชาต ิและเป็นทีจั่ดแสดง

งานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย คอลเล็กชันที่มี

ชือ่เสียงโดยร่วมมือกับพพิธิภัณฑแ์ละสถาบันทาง

วัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจากท่ัวโลกเป็นประจ า  

 

 พาทา่นไปชมและ ชอ้ปป้ิงที ่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II   

 หนึง่ในศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก คลมุดว้ยหลังคาทรงโคง้ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงมลิาน  

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่(Como) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.)  

วนัทีส่ ี ่           เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่มลิาน - พระราชวงัมลิาน - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II - 

เมอืงโคโม ่- ทะเลสาบโคโม ่- เมอืงซุก ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์– เมอืงลเูซริน์                                                                              

  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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 เมอืงในแควน้ลอมบารเ์ดยี ประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โคโม่เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยู่ตดิกับทะเลสาบโคโม่ ถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอด

นยิมแหง่หนึง่  

 

 พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ 

ทะเลสาบโคโม ่(Lake Como)  

 ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ไม่ไกลจากเมอืงมิ

ลาน (Milan) ดว้ยความกวา้งและพื้นที่ของ

ทะเลสาบที่ใหญ่มาก ท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้

กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 

ของประเทศอติาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลกึ

ทีสุ่ดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปดว้ย และรูปร่าง

ลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโมท่ าใหน้กึถงึ Y ทีก่ลบัดา้นทีโ่ดง่ดงัไปท ัว่โลก   

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่7) 

 

 น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซกุ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ZUG) (ระยะทาง 202 กม. / 3.30 ชม.)  

 เมือ่งทีร่ า่รวยทีส่ดุในประเทศ และซกุเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดับหนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ  

 

 อสิระชอ้ปป้ิงที ่Lohri AG Store  

 ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 

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

ฯลฯ Interlaken 

 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่8) 

 

 เดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne)  

 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

(ระยะทาง 35 ก.ม. / 1 ชม.)   

 

ทีพั่ก:   Hotel Inn Express – Luzern -Kriens 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 

  น าทา่นเชค็อนิแลนดม์ารค์เมอืงลเูซริน์ สงิโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)  

 ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิ

จากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค .ศ. 1792  

 

 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  

 ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่น แมน่ ้ารอยส ์ )Reuss  River) ซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของ

เมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค  .ศ . 1333 โดยใตห้ลังคาคลมุ

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกรินเดิลวัลท ์

(Grindelwald Terminal) (ระยะทาง 85 ก.ม. / 

1.30 ชม.)   

 หมู่บ า้น เ ล็กๆ  ใจกลางหุบ เขาบน เทือก เขา 

Burnese Alps แหง่รัฐเบริน์ (Bern) เป็นหมูบ่า้น

เล็กๆ แต่กลับมีววิสวยหลักลา้น รายลอ้มไปดว้ย

ทวิทัศน์สดุอลังการของเทอืกเขาอันยิง่ใหญ ่ทวิสน 

และทุง่หญา้สเีขยีวขจ ี 

วนัทีห่า้          ลเูซริน์ - สงิโตหนิแกะสลกั - ชมสะพานไมช้าเปล - หมูบ่า้นกรนิเดลิวลัท ์- สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์

- ยอดเขาจงุเฟรา –ปราสาทน า้แข็ง - อลัไพน ์เซนเซชนั - สฟิงซฮ์อลล ์-เมอืงเบอซ็องซง ประเทศฝร ัง่เศส           

  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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 จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่สถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station) ซึง่เป็นจดุเชือ่มตอ่กบัรถไฟ

จงุเฟราทีจ่ะน าทกุทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาจงุเฟรา (JUNGFRAUJOCH) TOP OF EUROPE บนเทอืกเขา

แอลป์ ลอ้มรอบดว้ยภเูขาไอเกอร ์เมนิช ์นอกจากนีท้ีน่ีย่ังเป็นบรเิวณแรกในเทอืกเขาแอลป์ทีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีดว้ย  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0)   

 

 ชม ปราสาทน ้าแข็ง (Ice Palace) 

 จุดถ่ายรูปสวยๆทีน่ี่ซ ึง่เกดิจากไกดภ์ูเขา 2 คนไดเ้ริม่สลักน ้าแข็งใชเ้พียงสิว่เจาะน ้าแข็งและเลือ่ยในปี 

1930 โดยท าทางเดนิเหมอืนโพรงถ ้าเขา้ไป เพือ่ชมรปูสลักน ้าแข็งตา่งๆ อณุหภมูภิายในถ ้าจะคงทีอ่ยูท่ี ่-

3 องศา  

 

 อลัไพน ์เซนเซชนั (Alpine Sensation Adventure Tunnel)   

 หนึง่ในสถานทีเ่ทีย่วของจุงเฟรา อโุมงคค์วามยาว 250 เมตร แสดงเรือ่งราวของการรถไฟจุงเฟราและ

การพัฒนาของการทอ่งเทีย่วในเขตเทอืกเขาแอลป์  

 

 สฟิงซฮ์อลล ์(Sphinx Observatory)  

 ขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดไ์ปเพยีง 25 วนิาทกี็จะถงึหอ้งชมววิทีจ่ะมองเห็นธารน ้าแข็ง และ ววิ

กลางแจง้ที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พรอ้มววิธารน ้าแข็งอเล็ตช ์มองเลยไปถงึฝร่ังเศส 

เยอรมนแีละอติาลไีดอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอซ็องซง ประเทศฝร่ังเศส (Besancon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 

ชม.) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1)  

ทีพั่ก :  ibis Besancon Centre ville 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 
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       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรัว Troyes (ระยะทาง 267 กม. / 4  ชม.)  

 เมอืงหนึง่ของประเทศฝรั่งเศสทีค่อ่นขา้งไมเ่ป็นทีรู่จั้ก เป็นเมอืงยคุกลางทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดีโดย

มถีนนเกา่แกข่องบา้นไมก้ ึง่ส าเร็จรูปทีไ่ดรั้บการบูรณะไวด้า้นหนา้ของอาคารทีแ่ตกต่างกันซึง่สรา้งจาก

สสีนัทีส่วยงาม เยีย่มชมสถานทีช่ ือ่ดังของเมอืง 

 

เทีย่ง             รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

 

 พาทกุทา่นเดนิทางไปเก็บภาพความประทับใจ เริม่ตน้ที ่มหาวหิารทรัว Troyes (Cathedral saint pierre 

et saint paul)  

 โบสถค์าทอลกิทีป่ระทับของบชิอปหรอืมขุนายก อาสนวหิารในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธกิและไดร้ับการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรใ์นปี พ.ศ. 2405 อกีดว้ย  

 

 Le Coeur de Troyes  

 สถานที่ที่มีประตมิากรรมรูปปั้นสแตนเลสขนาดใหญ่เป็นรูปหัวใจ สรา้งขึน้โดยคู่รักคือ Michèleและ 

Thierry Kayo-Houël.  

 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่เอาทเ์ล็ท ลาวัลเล ่(La Vallée Village Outlet) 

 เอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างนอ้ย 30 

เปอรเ์ซ็นต ์และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆ ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่ง

มากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก          เมอืงทรวั - มหาวหิารทรวั - Le Coeur de Troyes - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่- เมอืงปารสี                           

  อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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เย็น  อสิระเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

 

  จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.)  

  เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน ผูค้นเรยีกปารสีวา่ "เมอืงแหง่ความ

รัก" เพราะบรรยากาศโรแมนตกิ และไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งศลิปะ รอบเมอืงยังมสีถาปัตยกรรมโดดเด่น 

ไมเ่หมอืนทีไ่หนในโลก ถา่ยรปูสวยๆไดห้ลายมมุเลยทเีดยีว 

 

ทีพั่ก :  Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่4) 

 

  เริม่ตน้เทีย่วเมอืงปารสี คงเป็นความฝันของนักท่องเทีย่วหลายๆคน ทีจ่ะไดไ้ปถ่ายรูปกับ หอไอเฟล 

(Eiffel Tower)   

 หอทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และเป็นแลนดม์ารค์ส าคัญ และยังเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ตัวอาคารกอ่สรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด หอไอเฟลสงู 324 เมตร (1,063 

ฟตุ) หรอืสงูเทา่กบัตกึ 81 ชัน้  

 

  

 

วนัทีเ่จ็ด        หอไอเฟล - ถนนฌ็องเซลเิซ ่- ประตชูยัฝร ัง่เศส - จตัรุสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน โดย บาโต 

มชู - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free - หา้ง La 

Samaritaine      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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 ถนนฌ็องเซลเิซ ่(Champs Elysees)   

 หนึง่ในถนนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในฝร่ังเศส ยา่นศนูยก์ารคา้ระดับพรเีมยีม แหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังระดับ

โลกทกุแบรนด ์ 

 

 ประตชูยัฝร่ังเศส (Arc de Triomphe)  

 หรอืเรยีกเต็มๆวา่ อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง 

มอีายกุวา่ 200 ปี มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 เมตรถกูจัดอันดับเป็น

ประตชูยัทีใ่หญอ่นัดับ 2 ของโลก  

 

 จัตรุัสคองคอรด์ (Place de la Concorde)   

 สถานทีแ่ห่งความทรงจ าทางประวัตศิาสตรใ์จกรุงปารสี เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการ

ปฏวิัตกิารปกครองของฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่5) 

 

 พาทุกท่าน ล่องเรอืแม่น ้าแซน โดย บา

โต มชู (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 

1 ชม.)  

 มกีารบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืงปารีส

ตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสอง

ขา้งทางที่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม

, หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ฟูร ์เป็นตน้  
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 หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette)  

 หา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ในปัจจุบันมี

สาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

 

 จากน ัน้น าทา่นเยีย่มชมดา้นนอก พพิธิภัณฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่

ดังทีส่ดุของเมอืงปารสี จากผลงานทีจั่ด  แสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีท่ าใหเ้ป็น

พพิธิภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลก  

 

 อสิระชอ้ปป้ิงกนัที ่หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free  

 หา้งชือ่ดังใจกลางกรงุปารสี ซึง่คณุจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ัน้น าตา่งๆจากทั่วโลก  

 

 หา้ง La Samaritaine  

 เปิดตัวอยา่งเป็นทางการอกีครัง้เมือ่วันที ่23 มถินุายน 2021 ทีผ่า่นมา และกลายเป็นหา้งสรรพสนิคา้คอน

เซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ทีเ่นน้ย ้าถงึเสน่หข์องชาวปารสี ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้

กวา่ 600 แบรนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่6) 

ทีพั่ก :  Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้                รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ที1่7)   

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพือ่เดนิทาง

กลับสูก่รงุเทพฯ 

10.30 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.40 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

07.20 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ       

     

 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทัง้นีก้ารเปลีย่นทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทกุทา่นเป็นหลักส าคัญ 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทางออกและเดนิทางกลับประเทศไทย-ประเทศอติาล ี

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

ประเทศอติาล ียกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แตว่ันที ่01 มถินุายน 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แตว่ันที ่01 ตลุาคม 2565 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

วนัทีแ่ปด         เมอืงปารสี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี

แวะเปลีย่นเครือ่ง      อาหาร เชา้ 

 

                                                                                                                    

วนัทีเ่กา้            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุเทพฯ 
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► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

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

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

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

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

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่มัดจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

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

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มัดจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี้ ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
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3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ย

พักเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กสว่นใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้

ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถาม

ราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

เพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภัยเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิ

เชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลู

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดย

ทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้  แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 

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

วัน) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
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5. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   



Page 19 of 20 

 

 

 

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภัยเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
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รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


