
#14840 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
เกาะเวนิส พระราชวังแวรซายส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส จัตุรัสซานมารโค มหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน อินเทอลาเกน กรินเดิลวัลท เลาเทอรบรุนเนิน ลองเรือบาโตมุช ถายรูปกับ
หอไอเฟล สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เวเนเซีย - ทาเรือตรอนเซโต - เวนิส - สะพานถอน
หายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค - ลองเรือกอนโดลา -
เวโรนา

  

SHG Hotel
Catullo,
Verona,
Italy หรือ
เทียบเทา

3
มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - อนุสาวรียพระเจาวิค
เตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุงมิลาน - อนุสาวรียลีโอนารโด ดาวินชีกรุงมิลาน - จัตุรัสสกาลา/
โรงละครปิอัซซา เดลลา สกาลา - ประตูชัยแหงเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - อินเท
อรลาเคน - ศูนยรวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร

  

City
Oberland
Hotel,
Interlaken,
Switzerland
หรือเทียบเทา

4 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ -
ลานสฟิงซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - สถานีไคลนไชเด็ค - เลาเทิรนบรุนเนน - ดิจอง   

Comfort
Hotel Dijon
Sud -
Longvic ,
Dijon,
France หรือ
เทียบเทา

5 ปารีส - กลานเดอะควีด - พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต   

Ibis Paris
Porte
d’Italie,
Paris,
France หรือ
เทียบเทา

6
ลองเรือบาโตมูซ - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคาเดโร - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประ
ตูชัยนโปเลียน - ลานจัตุรัสชารลเดอโกล - สวนและพระราชวัง ลุกซองบูร - สะพานอเล็ก
ซานเดอรที่ 3 - โรงโอเปราการนิเยร - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหารซาเครเกอร - ยานม
งมารต - พิพิธภัณฑลุฟว - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

  

Ibis Paris
Porte
d’Italie,
Paris,
France หรือ
เทียบเทา

7 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 เม.ย. 63 - 24 เม.ย.
63

฿55,999 ฿55,999 ฿55,999 ฿12,999

24 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 ฿56,999 ฿56,999 ฿56,999 ฿12,999

8 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 ฿55,999 ฿55,999 ฿55,999 ฿12,999

12 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 ฿55,999 ฿55,999 ฿55,999 ฿12,999

22 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 ฿55,999 ฿55,999 ฿55,999 ฿12,999

29 พ.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63 ฿57,999 ฿57,999 ฿57,999 ฿12,999



2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 ฿58,999 ฿58,999 ฿58,999 ฿12,999

12 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 ฿57,999 ฿57,999 ฿57,999 ฿12,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เมืองเวเนเซีย - ทาเรือตรอนเซ
โต - เวนิส - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - จัตุรัส
ซานมารโค - โบสถซานมารโค - ลองเรือกอนโดลา - เวโรนา

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น
4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.35 น./00.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน
Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG940 (เท่ียวบินตรง) ใชเวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน

07.10 น./07.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง

นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ฝ่ังแผนดินใหญ เมืองหลวง
ของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี (Italy) เมืองเวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเล
สาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองทาโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชคลองในการคมนาคมมากท่ีสุด

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto Pier) เพ่ือ ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส (Cruise to
Venice) สู เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเหมือนใคร โดยการ
คมนาคมท้ังเมืองใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเป็น "เมืองแหงสายน้ํา หรือ ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก" มี
เกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง

เดินทางถึง ทาเรือซานมารโค (San Marco Pier) ศูนยกลางของเกาะเวนิส



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดํา

นําทาน เดินชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวนา
สนใจในอดีต เมื่อนักโทษท่ีเดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทาย
ระหวางเดินผานชองหนาตางท่ีสะพานน้ี

ผานชม วังดอดจ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพํานักของเจาผูครองเมืองเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษชื่อดังท่ีเคยเดินผาน
สะพานน้ีมาแลวคือ คาสโนวาน่ันเอง

นําทานเดินทางสู จัตุรัสซานมารโค (St. Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลาวไววา “เป็นหองน่ังเลนท่ีสวยท่ีสุดในทวีป
ยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาณาเขตอันงดงาม รวมท้ัง

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ โบสถซานมารโค (St. Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน
อิสระใหทานไดมีเวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก เชน เครื่องแกวมูราโน,
หนากากเวนิส หรือ เลือกซ้ือสินคาแฟชั่นชั้นนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ท่ีเปิดใหบริการมาตั้งแตปี ค.ศ. 1720

หรือ เลือกซ้ือโปรแกรมเสริมพิเศษ น่ังเรือกอนโดลา เรือพ้ืนเมืองของชาวเวนิส ลองชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส
ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ราคาขึ้นอยูกับชนิดของเรือ และ แตละชวงวัน ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได กรุณาติดตอ

หัวหนาทัวร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง

นําทานเดินทางสู เมืองเวโรนา (Verona) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา
แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี เวโรนาเป็นหน่ึงในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนัก
ทองเท่ียวดวยเหตุท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเห็นไดงานนิทรรศการประจําปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรใน
โรงละครกลางแจงท่ีสรางโดยโรมัน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี SHG Hotel Catullo, Verona, Italy หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

เวเนเซีย

ทาเรือตรอนเซโต

 เชา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นทาอากาศยานท่ีมีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมท้ังหมดจะเป็น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี เมืองเวนิสไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และเมืองแหงแสงสวาง ถูกสรางขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึง
ของทะเลเอเดรียติก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณ
ชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําปลาวี

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเล่ืองชื่อท่ีไดยินชื่อมานานแสนนาน เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนเพ่ือใชเดินทางสัญจรไปมา



เวนิส
เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้หมึกดํา

สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

จัตุรัสซานมารโค

โบสถซานมารโค

ลองเรือกอนโดลา

 บาย

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวาง
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัส
เซนตมารคอาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ี
แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินใน
จัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เป็นโบสถประจําเมืองเวนิส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และ ความมั่งค่ังของเวนิส

เดินเลนถายรูปหรือ ลองเรือกอนโดลา เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู คลองใหญ
Grand Canal คลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็น
อัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัลโต ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล ไดเวลานัด
หมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังท่ี ทาเรือตรอนเชโต



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานู
เอล - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 กรุงมิลาน -
อนุสาวรียลีโอนารโด ดาวินชีกรุงมิลาน - จัตุรัสสกาลา/โรงละคร
ปอัซซา เดลลา สกาลา - ประตูชัยแหงเมืองมิลาน - ปราสาทสฟ
อรเซสโก - อินเทอรลาเกน - ศูนยรวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง

ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ราคาขึ้นอยูกับชนิดของเรือ และ แตละชวงวัน ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง

เวโรนา
เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนัก
ทองเท่ียวดวยเหตุท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเห็นไดงานนิทรรศการประจํา
ปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงท่ีสรางโดยโรมัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 SHG Hotel Catullo, Verona, Italy หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) ประเทศอิตาลี
(Italy) เป็นเมืองหลักของแควนลอมบารเดียและเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี
(Lombardy)

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคท่ีย่ิงใหญดวยความสูง 157 เมตร และกวางถึง 92 เมตร ตั้งอยูท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณของ
เมืองมิลาน เป็นมหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต ปีเตอรส บาซิลิกา ท่ีตั้งอยูท่ี
นครรัฐวาติกันเทานั้น

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ
ประมาณ 200 บาท (THB)

นําทานเดินทางสู แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนยการคาท่ีสวยงาม หรูหรา
และเกาแกท่ีสุดของเมืองมิลาน

ผานชม อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูริเริ่มการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซ่ี (Leonado
Davinci Monument) หันหนาไปทางโรงละครท่ีอยูในบริเวณดานหนาของ

ผานชม โรงละครปิอัซซา เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรือ โรงละครสกาลาเกาแกของเมือง

ผานชม ประตูชัยแหงเมืองมิลาน (Porta Sempione) ตั้งตระหงานอยูกลางสวนสาธารณะขนาดใหญในเมืองมิลานแหงน้ี
กอตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 มีเน้ือท่ีโดยรวมท้ังหมด 240 ไร และตั้งอยูในบริเวณศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเมืองภายใน
เขตการปกครองท่ี 1 อยูติดกับสวนของ

ผานชม ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเกาแกหลายรอยปีอันเป็นแหลงรวมแกลลอรี่และ
พิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นปอมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ตอมาเป็นท่ีพํานักของ
ผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษท่ี 15 คือตระกูลสฟอรซา (Sforza)

บาย

่ ่



อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) มีความหมายตรงตัวท่ี
แปลวา “เมืองระหวางสองทะเลสาบ” เป็นเมืองท่ีตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ (Brienz
Lake) ทะเลสาบสีฟาสดใสแสนสวยงาม ของ ประเทศสวิตเซอรแลนด (Switzerland)

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร (Kirchhofer) ศูนยรวมนาฬิกาและเครื่องประดับชั้นนําของประเทศสวิต
เซอรแลนดและยังมีสินคาเครื่องหนังหรูหรา ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและความงามคุณภาพสูง ของขวัญ และของท่ีระลึก เป็นท่ี
รูจักในระดับสากลและเป็นท่ีรูจักท่ัวท้ังอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับท่ีมีคุณภาพดีเย่ียมและการบริการลูกคาท่ีโดดเดน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี City Oberland Hotel, Interlaken, Switzerland หรือเทียบเทา

มิลาน

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 กรุงมิ…

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกา
แกและสงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนยรวม
สินคาแบรนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา
รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากา
โม,อารมาน่ี,เวอรซาเช หรือ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง

เป็นอนุสาวรียอันสวยงามท่ีตั้งอยู ใจกลางจัตุรัส Piazza del Duomo อันงดงามในกรุง
มิลาน สรางขึ้นโดยประติมากร Ercole Rosa ในปี 1878 และถูกวางไวท่ีใจกลางจัตุรัส
ในปี 1896 ตัวอนุสาวรียมีลักษณะเป็นรูปป้ันทองสัมริดของพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอล
ท่ี 2 ท่ีกําลังทรงมาอยู ซ่ึงแสดงถึงการเป็นกษัตริยนักตอสู



อนุสาวรียลีโอนารโด ดาวินชีกรุงมิลาน

จัตุรัสสกาลา/โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา

ประตูชัยแหงเมืองมิลาน

ปราสาทสฟอรเซสโก

เป็นอนุสาวรียท่ีสรางเพ่ือรําลึกถึงลีโอนารโด ดาวินชี อัจฉริยบุคคลสําคัญคนหน่ึงของโลกท่ี
มีความสามารถหลากหลาย เพราะเป็นท้ังสถาปนิกแหงยุคเรอเนซองส นักดนตรี นัก
กายวิภาคศาสตร นักประดิษฐ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นักวาดภาพ นัก
ดาราศาสตร นักวิทยาศาสตร หลักความคิดและผลงานมากมายของเขาเป็นท่ียอมรับกัน
ไปท่ัวโลก

เป็นโรงละครสกาลาเกาแกของเมืองมิลาน และเป็นพ้ืนท่ีจัตุรัสเดินเทาของมิลานท่ีเชื่อม
ตอกับจตุรัสหลักอยาง Piazza del Duomo สวนตัวโรงละครสันนิษฐานกันวาถูกสราง
ขึ้นมาในปี 1778

เป็นประตูประจําเมืองของเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของโซน 1 ในกลุม
ศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง ประตูถูกทําเครื่องหมายดวยประตูชัยสําคัญท่ีเรียกวา
Arco della Pace (ประตูแหงสันติภาพ) ซ่ึงพ้ืนท่ีโดยรอบถือเป็นหน่ึงในศูนยกลางความ
บันเทิงตางๆ ท่ีมีบาร ผับ รานอาหาร และดิสโกมากมาย

ท่ีน่ีมีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณท่ีนาสนใจ นอกจากน้ียังมีบานสวนตัว
อีกสองหลัง (Palazzo Bagatti Valsecchi และ Poldi Pezzoli) ซ่ึงอาจจะไมใช
ปราสาทขนาดใหญ แตบานเหลาน้ีไดจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑโดยจัดแสดงสิ่งทอ เครื่องประดับ
ตกแตง และภาพวาด ซ่ึงมีคุณคาแกการเย่ียมชม

อินเทอรลาเคน

ศูนยรวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร

 บาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมนาฬิกาและเครื่องประดับชั้นนําของประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีมีสินคา
โดดเดนอยางนาฬิกาท่ีหรูหรา เป็นท่ีรูจักท่ัวท้ังอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับท่ีมี
คุณภาพดีเย่ียมในหลากหลายย่ีหอดัง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 City Oberland Hotel, Interlaken, Switzerland หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอด
เขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟงซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลา
เซียร - สถานีไคลนไชเด็ค - เลาเทิรนบรุนเนน - ดิจอง

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ
ประมาณ 200 บาท (THB)

อิสระอาหารกลางวัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดิลวัลท (Grindelwald) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆแสน
สวยงามของประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นท่ีตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด กรุน (Grindelwald Grund Station)

นําทาน น่ังรถไฟไตเขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) โดย
เปล่ียนขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟคลาย ไชนเด็กซ (Kleine Scheidegg Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร

ระหวางทางขึ้นสูยอดเขา ทานจะไดผานชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสรรคสราง คือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ บริเวณเชิงเขากอน
ถึงสถานีปลายทาง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป

เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001

นําทาน เขาชม ถํ้าน้ําแข็งพันปี (Ice Palace) ตามรอยละคร “ลิขิตรัก” เป็นถํ้าน้ําแข็งพันปีท่ีไมมีวันละลาย เกิดจากการขุด
เจาะใตธารน้ําแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ําแข็งแกะสลักอยูตามจุดตางๆ และ ลานสฟิงซ
(Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร

สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง (Aletsch Glacier) ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง
700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปเป็นท่ีระลึกและสนุกสนานกับกิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม
ควรพลาดกับการสงโปสการดโดย ท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป (Post Office at Top of Europe) ไปหาบุคคลท่ีทาน
นึกถึงในชวงเวลาท่ีดีท่ีสุด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเอเชี่ยนเซ็ทเมนู) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch Top of Europe) เพ่ือ น่ังรถไฟไตเขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา
สู สถานีรถไฟเลาเทอรบรุนเนิน (Lauterbrunnen Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยเปล่ียนขบวนรถไฟท่ี
สถานีรถไฟคลาย ไชนเด็กซ (Kleine Scheidegg Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

เดินทางถึง เมืองเลาเทอรบรุนเนิน (Lauterbrunnen) เป็นหมูบานในรัฐแบรนของ ประเทศสวิตเซอรแลนด
(Switzerland) ตั้งอยูกลางหุบเขาสูงชัน ดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามจึงเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมแหงหน่ึง หมูบานเลาเทอร
บรุนเนินเป็นทางผานไปยังจุดทองเท่ียวตางๆ ในแถบเทือกเขาแอลปของประเทศสวิตเซอรแลนด

นําทานเดินทางสู เมืองดีฌง (Dijon) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี
ประเทศฝรั่งเศส (France) ผานทุงราบอันกวางใหญ เป็นแหลงผลิตมัสตารดชื่อดังและไวนชั้นเลิศ ระหวางทางผานชมอาคาร
บานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลางซ่ึงมีจุดเดน คือการมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียง
เป็นลวดลายงดงาม

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี Comfort Hotel Dijon Sud - Longvic , Dijon, France หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



กรินเดอรวาล

รถไฟจุงเฟราบาหน

สถานีไคลนไชเด็ค

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

ลานสฟงซ

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟใน
โลกท่ียังใชงานระบบไฟแบบโบราณ เพ่ือใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟรา

จุดเปล่ียนรถไฟ เพ่ือขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ท่ีองคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

ถํ้าน้ําแข็งท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกล
ท่ีถึงชายแดนสวิส



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปารีส - กลานเดอะควีด - พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี
วิลเลจ เอาทเลต

การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยูกับสถานการณ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชมยอด
เขาจุงเฟราได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี
เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

กรณีรานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์นําทานรับประทาน
อาหารท่ีภัตตาคารในเมืองใกลเคียง เป็นการทดแทน และไมสามารถคืนคาใชจายใหทานได ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ท้ังน้ีทาง
บริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร
เป็นธษรน้ําแข็งท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ซ่ึงยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็งของเทือกเขาแอลป
ท้ังยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารเอเชี่ยนเซ็ท

สถานีไคลนไชเด็ค

เลาเทิรนบรุนเนน

ดิจอง

 บาย

จุดเปล่ียนรถไฟ เพ่ือขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ท่ีองคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด ชมวิวทิวทัศนสวยงาม เชย น้ําตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว เกิดจากธารน้ําแข็งมี 10 ชั้น และน้ําตก
Staubbach น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะท่ีเขาเล้ียงอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
(Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง
เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Comfort Hotel Dijon Sud - Longvic , Dijon, France หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัย
แหงหน่ึงของโลก

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมชั้นนําราคาถูก อาทิเชน Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel,
Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 หากจะ
เรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณแบบท่ีสุดในโลกก็คงไมผิดนัก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวท้ังภายในและภายนอก
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ท่ีใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง

รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด

นําทานเดินทางสู ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนม
ใหเลือกมากมาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

พักท่ี Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเทา

ปารีส

กลานเดอะควีด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมราคาถูกแหงหน่ึงของฝรั่งเศส ใหทานไดชอปป้ิงกัน
ตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พระราชวังแวรซายส บาย

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ลองเรือบาโตมูซ - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคาเดโร - จัตุรัส
คองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - ลานจัตุรัส
ชารลเดอโกล - สวนและพระราชวัง ลุกซองบูร - สะพานอเล็ก
ซานเดอรท่ี 3 - โรงโอเปราการนิเยร - ยานเลอ มาเรส - มหาวิ
หารซาเครเกอร - ยานมงมารต - พิพิธภัณฑลุฟว - แกลเลอร่ี
ลาฟาแยตต

รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด

อิสระอาหารค่ํา

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต
เป็นเอาทเลตท่ีรวมมากกวา 100 แบรนดดังแลวหรูหรา ซ่ึงเปิดทุกวัน และอยูไมไกลจาก
ดิสนียแลนดปารีส

 คํ่า  Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ท่ีไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

รอบของการลองเรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง
1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ชั้น สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1889 ท่ีบริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพ่ือใชเป็น
สัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพ่ือแสดงถึงความย่ิง
ใหญของประเทศฝรั่งเศส

นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา
หลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

ผานชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด ตรงสู ประตูชัยนโป
เลียน หรือ อารกเดอทรียงฟเดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ ประตูชัยแหงประเทศฝรั่งเศส เป็น
อนุสรณสถานท่ีสําคัญในเมืองปารีส ตั้งอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นท่ีรูจักกันใน
นาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" (Place de l'Étoile)

นําทาน เขาชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) หรือท่ีรูจักกันในชื่อฝรั่งเศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็
องบูร เป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับท่ีสองของเมืองปารีส ภายในเป็นท่ีตั้งของพระราชวังลุกช็องบูรท่ีสวยงามมี
พ้ืนท่ีกวางถึง 61 เอเคอร ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดในการทํากิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผอน ไปจนถึงถึงการ
อาบแดด

นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอ
ท้ังสองฝ่ังแมน้ําดานฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเป็นสะพานท่ีประดับประดาไปดวยงานศิลปะ
ชั้นเลิศ และหรูหราท่ีสุดในเมืองปารีส โดยในปัจจุบันไดขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศส

่ ่



นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) หรือท่ีเรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส
ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูสสไตลบาโรกท่ีเป็นชิ้นเอกในยุคปลายทศวรรษท่ี 18 การตกแตงแมจะใหความรูสึก
หรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมีความลึกลับนาคนหาเสมือนหลงเขามาในบทประพันธเรื่อง Phantom of the
Opera ปัจจุบันยังคงมีการแสดงบัลเลตหรือโอเปราอยู

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม โรงอุปรากรปาแลการนีเย ทานละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ
ประมาณ 600 บาท (THB)

นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) เป็นยานท่ีไดรับการกลาวขานวาเป็นยานท่ีเกาแกท่ีสุดในเมืองปารีส ตาม
ทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงใหความรูสึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไว
อยางครบถวน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือท่ีรูจักกัน
ในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร ตั้งอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเมืองปารีส ถึงจะ
เรียกวามหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาวมากกวา อีกท้ังรูปแบบสถาปัตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบ
แซนไทน ท่ีดูวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณแตกตางจากสิ่งกอสรางอ่ืนๆในยุคเดียวกัน

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหาวิหาร ซาเคร เกอร ทานละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ
320 บาท (THB) ตอโซน จะแบงเป็น สวนโดม และ ดานลาง

นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเป็น
จํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 800
บาท (THB) ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ สวนท่ีเขาชม

นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรคของนักชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชั้นนํารุนใหม
ลาสุด New Collection !! จากท่ัวทุกมุมโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทานสามารถ
เลือกซ้ือสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีมีสาขาเปิดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคา
มากมาย

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

ค่ํา

พักท่ี Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเทา

ลองเรือบาโตมูซ

หอไอเฟล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก



จัตุรัสทรอคาเดโร
จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด
ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุด
สําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยาง
เพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

จัตุรัสคองคอรด

ถนนชองเอลิเซ

ประตูชัยนโปเลียน

ลานจัตุรัสชารลเดอโกล

สวนและพระราชวัง ลุกซองบูร

 บาย

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

มีอีกชื่อวาจัตุรัสแหงดวงดาว เป็นจัตุรัสในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีถนน 12 สาย
มาบรรจบกันทําใหมีลักษณะเหมือนดวงดาว ตรงกลางของจัตุรัสเป็นท่ีตั้งของประตูชัย
ฝรั่งเศสอีกดวย จัตุรัสชารล เดอ โกลเป็นสวนหน่ึงของแกนกลางอันเกาแก (Axe
historique) อันเล่ืองชื่อ

ตั้งอยูในเขตท่ี 6 ของกรุงปารีส หรือท่ีรูจักกันในชื่อฝรั่งเศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็องบูร ถือ
เป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับท่ีสองของปารีส มีพ้ืนท่ีกวางถึง 61 เอเคอร
ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดในการทํากิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผอน ไป
จนถึงถึงการอาบแดด ภายในนอกจากความรมรื่นของตนไมจํานวนมากแลวยังมีการ
ประดับประดาดวยรูปประติมากรรม 106 ชิ้น นอกจากน้ีภายในสวนยังมีอาคารพระราชวัง
ลุกช็องบูรท่ีสวยงามอยูดวย



สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3

โรงโอเปราการนิเยร

ยานเลอ มาเรส

มหาวิหารซาเครเกอร

ยานมงมารต

พิพิธภัณฑลุฟว

เป็นสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอท้ังสองฝ่ังแมน้ําดานฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็องเซ
ลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเป็นสะพานท่ีประดับประดาไปดวยงานศิลปะชั้นเลิศ
และหรูหราท่ีสุดในปารีส โดยในปัจจุบันไดขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณสถานทาง
ประวัติศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศส

ตั้งอยูในกรุงปารีสในฝรั่งเศส ท่ีสรางโดย ชารล การนีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบา
โรก โรงอุปรากรปาแลการนีเยถือกันวาเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุค

ไดรับขนานนามวาเป็น “เมืองเกาแหงปารีส” ถือเป็นอัญมณีของฝรั่งเศสเท่ีเต็มไปดวย ตึก
โออา แมนชั่น คฤหาสนของคนรํ่ารวย สถานท่ีน่ีบางแหงยังกลายเป็นพิพิธภัณฑสําหรับ
เขาเย่ียมชม ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงใหความรูสึกเสมือน
ฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยางครบถวน

มหาวิหารซาเครเกอร เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุด
ในปารีส ถูกสรางเพ่ืออุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตใน
สงครามกับปรัสเซีย นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยู
ท่ีดานหนาของซุมประตูดวย

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดังแหงหน่ึง ใน
อดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแตตอนนั้นยังไม
ดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทองเท่ียวมักมาเดิน
ชอปป้ิงกันดวย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

รอบของการลองเรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม โรงอุปรากรปาแลการนีเย ทานละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ
ประมาณ 600 บาท (THB)

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหาวิหาร ซาเคร เกอร ทานละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ
320 บาท (THB) ตอโซน จะแบงเป็น สวนโดม และ ดานลาง

ยังไมรวมคาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 800
บาท (THB) ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ สวนท่ีเขาชม

อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ํา

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืน
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

บาย

12.30 น./13.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai
Airways เท่ียวบินท่ี TG931 (เท่ียวบินตรง) ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล เชา

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

06.00 น./05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับ
ใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง)
ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบาง
สวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเป็นจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวา
คณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเป็นจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีคา
ใชจายเพ่ิม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพ่ือประกอบการโฆษณาเทานั้น 

15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีมีคดีความ คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีท่ีเคย
รับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองใหตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีกระทรวงการตางประเทศ หากทานถูก
ปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทุกกรณี

16. สําหรับผูเดินทางท่ีตั้งครรภ จําเป็นตองปรึกษาแพทย เพ่ือตรวจสอบอายุครรภท่ีแนนอน กับ วันท่ีเดินทางจริง และหากเดิน
ทางได ทานจําเป็นจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภท่ีชัดเจน ตามกฎของ
สายการบิน สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทุกกรณี หากทานตั้งครรภและไมแจงให
สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิป์ฏิเสธไมใหทานเดินทาง 



การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการใหสิทธิลู์กคา
รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร
นั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ

อัพเกรดได

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7
ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) รวม
ไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน

่ ่ ่ ้ ่



คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวันท่ีย่ืน
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาท่ีไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนั้น)
 

วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ

1. ผูสมัครทุกทาน จําเป็นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยางนอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี)
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็นสําคัญ 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็นผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็นตองใช
หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเป็นจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวย่ืนวาง
ชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็นกรณีพิเศษ แตท้ังน้ี การนัดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น 

3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ 

การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด

ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น 

สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปล่ียนแปลง 

4. กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จําเป็นตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงท่ีทางบริษัท
จะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเป็นอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหาก
เกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะ
ตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืน
วีซาหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะท่ีทานเดินทาง ยังไมปิด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟิรมออกเดิน
ทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรม
การทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเป็นตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายท่ีสุดคณะไมสามารถเดินทางได
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวง
นั้นๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจา
หนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็นตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคา
ธรรมเนียม และ คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเป็นสําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือ
ในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดิน
ทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานัก
ประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง 

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเป็นจะตองเป็นวีซาชนิดทองเท่ียวเทานั้น
โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวัน
ท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสง
หนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูก



ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือ
ใหการย่ืนคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเป็นสําคัญ

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆไดท้ังสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทูตคุมครองอยู

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการท่ีจําเป็นตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต
หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถาน
ทูตตองการ เอกสารท่ีแปลเรียบรอย จําเป็นจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม
ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเป็นท่ีสุด สําหรับเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเป็นตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเป็นตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ 

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเป็นจะตองเตรี
ยมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันท่ีทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ
บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเป็นจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใช
จายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็นเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวน
หน่ึงดวยตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม
ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกท้ังหมด 

14. กรณีท่ีทานมีแผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมีความประสงคขอวีซาเชงเกนให
ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเป็นตองแจงกับเจาหนาท่ีใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาท่ีชวย
อํานวยความสะดวกใหกับทานอีกครั้ง กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จําเป็น
จะตองเรียบรอยโดยสมบูรณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพ่ือเตรียมกรอกแบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บาง
ประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเป็นจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพ่ิม
เติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็นเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวย
ตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณีใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกท้ังหมด

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส

1. หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา
2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทานั้น)

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน
3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทานั้น หามใสคอนแทคเลนส ท้ังชนิดมีสี และ ชนิดใส

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็นเจาของกิจการบริษัท / รานคา : หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน)

/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา

3.2  กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเป็นตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย)
จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ท่ีอยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ

3.3  กรณีท่ีเป็นขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

3.4  กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

3.5  กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ
เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทานั้น 

3.6  กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 

หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษและตอง
สะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทาย

ควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเป็นจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชี
บริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับ
ย่ืนได 

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
่ ่ ่



7. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี)

8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ)

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคน
หน่ึง 

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง

สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา

สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเป็นตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี ,
ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเป็นตองแนบสําเนามาดวย และจําเป็นตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี 

หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยัน
รับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเป็นตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตอง
ตามหนาหนังสือเดินทาง 

เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควร
ดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จําเป็นตองใชท้ังผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเป็นไปตาม
เงื่อนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได

หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน 

เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวมคาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,575 บาท

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

อัตราน้ีไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลก
เปล่ียนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือ
ไปจายในวันท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาท่ีไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนั้น)

อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 บาท

สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเป็นตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ
(บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขอ
อนุญาตใชหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเป็น สถานทูตอาจ
จะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เป็นอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะ
เวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากทาน
ใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีท่ีทานขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพ่ือดําเนินการขอวีซาดวยตนเอง และทานไดรับ
วีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม 

อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

หากทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

อัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบ
ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตาม
ความตองการ) 

่ ้



กรณีผูเดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใด
มื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเป็นไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น
กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง 

รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปิดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมท่ีสถานท่ีดังกลาวตรงกับวันอาทิตย
ทางบริษัทอาจจําเป็นตองปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวันเดิน
ทางท่ีจะตองเป็นไปตามกําหนดการเทานั้น 

การเดินทางทองเท่ียวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเป็นจะตองเดินเทาเพ่ือเขาถึงสถานท่ีบางจุด และ อาจเป็นระยะทางท่ีคอนขางไกล
จากจุดท่ีรถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาท่ีสามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับ
การเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารท่ีใชรถเข็น ทานจําเป็นจะตองมีผูรวมเดิน
ทางดวย เพ่ือคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานท่ีบางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม
สามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุกกรณี 

ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายท่ีพักเป็นเมืองใกลเคียงเป็นการทดแทน 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ

1. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2. กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละสายการบินท่ีกําลังใหบริการทานอยู
 

การยกเลิก
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
ล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรก
ของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด
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ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน สวนใด
สวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็น
อยางนอย

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


