
 

 

BT-EUR378_SQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BT-EUR378_SQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BT-EUR378_SQ 

 

 

  

 

16.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 3 เคานเ์ตอร์ D  สายการบนิสิงคโปร์ แอร์

ไลน์ (SQ)  โดยมีเจา้หน้าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยเทียวบนิที SQ713   

23.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตชิางฮ ี จากนัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเพือรอเปลียนเครือง 

 

 

 

 

 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทยีวบนิที  SQ366   

วันแรก  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิ• สนามบินนานาชาติชางฮ ี                             
       

วันทีสอง สนามบินนานาชาติชางฮ•ี  โรม • นครรฐัวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปเตอร ์• โคลอสเซยีม • 

นาพุเทรว ีบันไดสเปน •  ปซ่า       ( - / กลางวนั / เย็น ) 
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08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

 

เดินทางสู่ นครรฐัวาติกนั (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรทีอยู่ในกรุงโรม ถือเปน

ศูนย์กลางของคริสต์ศาสนกิชน นกิายโรมนัคาทอลิก เปนทปีระทับของพระสันตะปาปา และประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาทีสาํคัญ นําท่าน ถ่ายรูปบรเิวณ จตัุรสันักบุญปเตอร ์(ST. PETER’ SQUARE) 

ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรน์ินี อีกหนึงประติมากรผู้ได้ฉายาวา่ สามารถเสกหินอ่อนใหห้ายใจได้ 

จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมเีสาโอบีสิสหนิแกรนติแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ 

ซึงเปนการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันทีมตี่อประเทศในยโุรปและแถบเมดิเตอรเ์รเนียนในขณะนนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั นําท่านเก็บรูปเปนทรีะลึกบรเิวณด้านนอก กับความยิงใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เปนแหล่งบนัเทิงทีใหญ่ทีสุดในโรมนั โคลอสเซยีม (COLOSSEUM) หรอื

ชืออยา่งเปนทางการว่า ฟราเวียนแอมฟเธียเตอร์ สรา้งขนึในสมัยของจักพรรดเิวสปาเซยีนในป ค.ศ. 70 
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ก่อนเปดอยา่งเปนทางการในอีก 10 ปต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เปนสนามกีฬาทีจะเปนการประชันการ

ต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เชน่ สิงโต ช้าง แรด เปนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซียมทําให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคาร

แบบอัฒจันทร์กลม 3 ชันขนาดใหญ่แห่งนียังถือว่าเปนการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

จากนนั  ชมความงามของ นาพุเทรว ี(TREVI 

FOUNTAIN) ทีมกักล่าวกันว่าเปนนาพุทีสวยทีสุดแห่ง

หนงึในโลก แต่แท้จรงิแล้วนาพุแห่งนเีปน 1 ใน จุดพัก

นาจากสะพานส่งนาเท่านนั แต่ด้วยความสวยงามใน

รูปแบบสถานปตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปน

เนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยทีมา

ของชอืนาพุแห่งนนีนัมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวทีี

ได้บริจาคพืนทบีริเวณนีให้เปนสาธารณะประโยชน์ 

บริเวณด้วยรอบยังมรีา้นไอศกรีมเจลาโตร้สเลิศ ของขนึ

ชือของอิตาลีทมีหีลากหลายรส ถัดกันไปไม่ไกล  
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นําท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บนัไดสเปน 

(SPANISH STEPS) บันไดทีกว้างทีสุดในยุโรป เชือม

ระหวา่งจัตุรัสสปงนา กับโบสถ์ทรีนิตี หากจุดโรแมนติค

ของปารีสคือหอไอเฟล บนัไดสเปนก็เปรยีบได้เช่นนัน 

เพราะภาพยนตรร์ักหลากหลายเรืองทีถ่ายทําในโรมนัน 

ก็มกัจะไมพ่ลาดทจีะให้คู่พระนางบอกรกัหรือจุมพิตกนั

ทีบันไดแห่งน ีนอกจากนนัยงัมีสินค้าแบรนด์เนม

หลากหลายใหท่้านได้เลือกสรรคอ์ย่างเต็มที ไมว่่าจะ

เปน Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, 

Chanel, DIOR, Balenciaga เปนต้น แตห่ากสนใจชิม

กาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตําหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้

ท่านได้ลมิลอง 

 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน พรอ้มเมนูพิซซ่าแบบอิตาเลียนแท ้(มือที 1) 

 

 เดินทางสู่ เมืองปซ่า (PISA) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. อยู่ในแควน้ทัสคานี เปนเมืองทีเปนทรูี้จัก

อย่างดีเกยีวกับหอเอนเมอืงปซ่า  ซากโบราณวัตถุของเมืองทียังหลงเหลือจากศตวรรษท ี5  

 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารท้องถิน (มอืที 2) 

ทีพัก  AC Pisa 4* หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน   ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน

แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มอืที 3) 

นําท่านถ่ายรูปบรเิวณ จัตุรสัเปยซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อันเปนทตีัง หอเอนเมืองปซ่า 

(LEANING TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชัน ทีสร้างด้วยหินอ่อนขาว เอกลักษณ์และสาเหตุ

ทีทําให้หอระฆังแห่งนีได้เปนสิงมหัศจรรย์ของโลกนันคือการทีตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือ

ประมาณ 3.97 องศา (รวมคา่รถ Shuttle Bus ยังไปหอเอนแล้ว) 

วันทีสาม        ปซ่า• เวนิสเมสเตร ้• ท่าเรอืตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรสัเซ็นท์มารค์ • เวนิสเมสเตร้
                        (เช้า/ กลางวนั / เย็น ) 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม. ฝงแผ่นดินใหญ่

เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถกูสรา้งขนึจากการเชือมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ

ทะเลสาบเวนิเทีย ซึงเปนส่วนหนึงของทะเลอาเดรยีติก เปนเมอืงท่าโบราณ และเปนเมอืงทีใช้คลองในการ

คมนาคมมากทสีุด  

 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มอืที 4) 

 

เดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรอืแบบเหมาลํา ผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ 

เกาะเวนิส หรอื เวเนเซยี (VENEZIA) ดนิแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเปน "ราชนิีแหง่ทะเลเอเดรี

ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือมถึงกันกวา่ 400 แห่ง ขนึฝงทีบริเวณ ซานมารโ์ค

ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 
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นําท่านถ่ายรูปบรเิวณ จัตรุสัเซ็นท์ มารค์ (ST. 

MARK'S SQUARE) ทีจักรพรรดนิโปเลียนยก

ย่องวา่เปนห้องรับแขกทีสวยทีสุดของยุโรป 

และยังเปนทตีังของ มหาวหิารประจําเขตอัคร

บิดรเวนิส สรา้งขนึในแบบสถาปตยกรรมไบ

แซนไทน์ ซึงหาได้ยากในปจจุบัน เนอืงจากถกู

ทําลายไปเกือบหมดสนิในครงัทีออกโตมนัเข้า

ยึด  

 

 

 

สําหรับตัวมหาวหิารจะเชอืมกับ พระราชวังดอรจ์ (DOGE'S PALACE) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคทีครงั

หนงึเคยเปนทปีระทับของยคุแห่งเวนิส และยังมี หอระฆังซันมารโ์ก (ST MARK'S CAMPANILE) หอ

ระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในป 1514  

 

ไม่ไกลกันจะเปนทีตังของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุ้มโค้งทีเชือมระหว่าง

พระราชวังดอร์จและเรือนจํา โดยสาเหตุทีได้ชือว่าสะพานถอนหายใจนนัมีอยู่หลายเรืองเล่า ไม่ว่าจะเปน

การถอนหายใจของนักโทษทีกําลังเดินผ่านสะพานแห่งนีซึงทราบดีว่า แสงอาทิตย์ทีสาดผ่านเข้ามาจะเปน
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แสงสุดท้ายก่อนทีตนใจเข้าเรือนจํา บ้างก็ว่ามีคู่รักคู่หนึงได้นังเรือกอนโดร่ามาทีบริเวณสะพานแห่งนีได้

จุมพิตกันและถอนหายใจด้วยความสุขทีรักของตนจะเปนนิรันดร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวรไ์ม่รวมค่านังเรอืกอนโดล่า หากท่านสนใจนังเรอืกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร ์เพือ

ประสานงานให้ได้ ทังนีไม่แนะนําให้ท่านติดต่อกับเรอืเองเพือความปลอดภัยของท่าน เนืองจากอาจมี

มิจฉาชพีแอบแฝงตัวมา 
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คา  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิน เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตเีส้นหมึกแบบเวนิส (มอืที 5) 

  จากนันนําท่านล่องเรือกลับขนึสู่ฝงเมสเตร ้

ทีพัก  NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน   ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน

แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มอืที 6) 

นําท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองสําคัญทางภาคเหนือของอิตาลี 

ตังอยู่บริเวณทีราบลอมบาร์ดี ชือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คําว่า MID-LAN ซึงหมายถึงอยู่กลางทีราบ 

มชีือเสียงในด้านแฟชันและศิลปะ 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน(มือที 7) 

นําท่าน แวะถ่ายรูปด้านหนา้ มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หนึงในโบสถ์ศริสต์สถาปตยกรรม

กอธิคทีใหญ่ทสีุดในโลก ภายในวหิารเชือกนัวา่มีการบรรจุหมุดตรงึไมก้างเขนของจรงิทใีช้ในการประหาร

ชีวิตพระเยซูอยู่ มหาวิหารแห่งนีเริมก่อสรา้งตังแต่ป 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสรา้งถึง 

579 ป ซงึประตูบานสุดท้ายซึงถือเปนการก่อสรา้งทีเสร็จสมบรูณ์ได้ถูกประกอบในป 1965  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส ี เวนิส • มิลาน • มหาวหิารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอรแ์ลนด์  
                           (เช้า/ กลางวนั / เย็น ) 
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จนกระทังได้เวลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

4 ชม. เมืองทีอยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา 

 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร

ท้องถิน พรอ้มเสิรฟ์ชสีฟองดู แบบฉบบั

สวิสเซอรแ์ลนด์ (มอืที 8) 

 

 

 

 

 

ทีพัก  CENTRAL CONTINENTAL AG หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน   ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน

แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 9) 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอวาลด ์

(GRINDELWALD) ตงัอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคนิ-โอ

เบอร์ฮาสลี รฐัแบรน์ เมืองอนัเปนจุดเริมต้นในการพิชิต

ยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตังอยู่ทีความสูง 

1,034 เมตร เหนือระดับนาทะเล ด้วยทัศนียภาพทีเปน

หุบเขา ทีมบีา้นสไตล์สวิสชาเลย์ตังอยูโ่ดยรอบทําให้มี

ความสวยงามแปลกตาจนเปนเหมือนหน้าตาของ

สวสิเซอร์แลนด์ทีคุ้นเคย  

วันทีห้า อินเทอลาเก้น • กรนิเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอรบ์รุนเน่น • ดิฌง (ฝรงัเศส)        
                           (เช้า/ กลางวนั / เย็น ) 
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 ใหม่ล่าสุด!!! พาทา่นสู่สถานกีรนิเดอวาลด์ เพอืพาท่านขึน 

กระเช้า Eiger Express ทีเปดอย่างเปนทางการเมอืป 2020 ที

ผ่านมา โดยจะทําใหท้่านประหยัดเวลาในการพิชติเขาจุงฟ

ราวเรว็ขึนถึง 47 นาที เพือให้ท่านไดม้เีวลาเพลิดเพลินบน 

Top Of Europe   

 

 

 

เมือถึงแล้ว นําท่านชม อุโมงคน์าแข็ง (ICE PALACE) ทีเจาะธารนาแข็งลึกเขาไปกวา่ 30 เมตร มี

ประติมากรรมนาแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมอิยู่ที -3 องศา ตลอดทังป และชม อุโมงโลกอัลไพน์ 

(ALPINE SENSATON) ทีจัดแสดงวถีิชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และนําท่านขึนสู่ 

JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ที 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเปนทรีะลึก 
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 Jungfraujochถือเปนสถานีรถไฟทสีูงทีสุดในยุโรปด้วยความสูง 3,454เมตรเหนอืระดบัน้าทะเลซึงถือเปนสดุ
ยอดงานวิศวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงคภ์ูเขาในศตวรรษท ี19 เลยทีเดียว 
 

เทียง  พิเศษ!! บรกิารอาหารกลางวันบนจงุฟราว เต็มอมิกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มอืที 10) 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายงุฟราว เมืองเลาเทอรบ์รุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอกีเมอืงที

ต้องแวะชม ท่านจะสามารถเห็น นาตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ทีสูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผา

ลงมาแบบไมมี่สงิกีดขวาง และเบอืงล่างเปนหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาทีล้อมโดยรอบจากรถไฟได้ 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ผ่านชมทัศนียภาพอนังดงามทเีต็ม

ไปด้วยขนุเขาทะเลสาบ และดอกไม้ปา ทีสวยสดงดงาม ทีจะทําให้ท่านตืนตาตืนใจ ตลอดการเดินทาง 

คา  รบัประทานอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มอืที 11) 

ทีพัก  Hôtel Mercure Dijon Centre Clemenceau 4* หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน   ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน

แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มอืที 12) 

 มุ่งหน้าสู่ มหานครปารสี (Paris) นาํท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวังแวรซ์ายส(์Château de Versailles) 

หนงึในพระราชวังทีมคีนพูดถึงมากทีสุด แต่เดิมนนัเปนเพียงเมอืงเล็กๆทพีระมหากษัตริยร์าชวงศบ์รู์บง

โปรดมาล่าสัตวเ์ท่านันแต่เมอืพระเจ้าหลุยส์ที14 ครังทรงพระเยาว์ เสดจ็ตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรง

โปรดพืนทบีรเิวณนมีากเมอืทรงขนึครองราชยน์จึงมพีระราชดํารัสให้สร้างพระราชวงัแห่งใหม่แทน

พระราชวงัลูฟท์ทีกรุงปารีสโดยมพีระราชประสงค์ให้เปนพระราชวงัทีสวยงามทีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีหก ดิฮง • พระราชวังแวรซ์ายส ์• แกลเลอร ีลาฟาแยตต ์     (เช้า/ กลางวนั / เย็น ) 
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ภายในพระราชวังนันประกอบไปด้วยห้องหับถึง700 ชินไฮไลท์สําคัญของพระราชวังแห่งนีคงหนีไม่พ้น

ห้องกระจกซึงบริเวณผนังด้านขวานันประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมี

ประกอบด้วยกระจก 21 แผ่นซึงในสมัยก่อนนันกระจกเปนสิงทีมีราคาสูงมากเทียบเท่าทองคําเลยทีเดียว 

ซึงห้องกระจกแห่งนียังใช้เปนสถานทีในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครงัที1 ระหว่างฝาน

สัมพันธมติร และฝายจักรวรรดิเยอรมัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องกระจกแห่งแวรซ์ายเปนอีกหนึงหน้าประวัติศาสตรข์องไทยครงัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะ

ทูตไปเจริญสัมพันธไ์มตรีกับพระเจา้หลุยส์ท ี14 นําโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันท ี1 กันยายนป พ.ศ. 2229 

(1686)นับเปนการส่งคณะฑตูสําเร็จอย่างเปนทางการครงัแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ 

ภัตตาคารจนี (มือที 13) 

นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเต็มไปด้วยนักช้อปปง

จากทวัทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง

ปารีส ณ แกลเลอร ีลาฟาแยตต์ (GALERIES 

LAFAYETTE) 
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คา รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารท้องถิน พร้อม

พิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตําหรับฝรังเศส พร้อมไวน์

แดง (มอืที 14) 

 

 

 

 

 

ทีพัก  Hôtel Mercure Paris Boulogne 4* หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน   ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน

แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 15) 

 

ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีสวยทีสุด ณ จัตุรสัทรอกาเดโร 

(TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนีเคยใช้เปนสถานทีจัด

งานสําคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครัง แต่โด่งดังด้วย

เพราะทัศนียภาพทีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล 

(EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญา

แห่งนีนัน ถือเปนสัญลักษณ์ของพาปารีสทีพลาดไม่ได้

ด้วยประการทังปวง หอไอเฟลนัน ตังตามชือของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพือใช้ เปน

สัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในป 1889 เมือมี

ภาพยนตร์เรืองใดทีจะกล่าวถึงปารีส ก็จะจะต้องมี

โครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ทีเคยเปน

อาคารทีสูงทีสุดในโลก แห่งนีอยู่ด้วยเสมอ 

วันทีเจ็ด จัตุรสัทรอกาเดโร • ล่องเรอืแม่นาแซน • พิพิธภัณฑ์ลฟูร ์• ประตูชยัอารก์เดอทรยีงฟ  
  ถนนช็องเซลีเซ • OUTLET LA VALLEE VILLAGE        (เชา้/กลางวนั / - ) 
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จากนันนําท่าน ล่องเรอืแม่นาแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองทีได้ชือว่าเปน 1 ใน เมืองทีโรแมน

ติกทีสุดของโลกในอีกมุมหนึงโดยในระหว่างทางนันจะผ่านสถานทีสําคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเปน สะพาน 

PONT DE L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ที 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหาร

น็อทร-์ดามแห่งปารีส  ถือเปนอีก 1 กิจกรรมทีไม่ควรพลาดเมอืมาปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั นาํท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอารก์

เดอทรยีงฟ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที

เชือมถนน12 เสน้ของปารีสไว้ โดยสร้างขนึเพอื

เปนสดุดีทหารฝรังเศสทีร่วมรบในสงคราม

ต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลยีน 

เนอืงจากเรมิสร้างในรชัสมัยของพระองคห์ลัง

ได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการทีเอาสเทอร์

ลิทซ์ เมอืวันท ี2 ธนัวาคม 1805 นอกเหนอืจาก

นัน ประตูชยัแห่งนีก็ยงัเปนทฝีงศพทหารนิร

นามในสมยัสงครามโลกครงัที 1 อีกด้วย  

 

 ทางทิศตะวันตกยงัเปนทตีังของถนนสายทีโด่งดงัทีสุดของโลกสายหนึง นนัคือ ถนนช็องเซลีเซ 

(CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนทีได้ชือมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเปนส่วนหนึง

ของการขยายพนืทสีวยหย่อมของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเมอืครงัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่ัวเสด็จประพาสยโุรป ทรงมพีระราชดาํรัสใหน้ํารูปแบบถนนช็องเซลเีซ มาสร้างเปนถนนพระราช

ดาํเนนิกลางในกรุงเทพมหานคร ทีตังของสินคา้แบรนดร์ะดับโลกมากมายทัง Louis Vuitton, Hermès, 

Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มใีหเ้ลือกสรรอย่างครบถ้วน หรอืหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ 

ทานเบเกอรชีิลๆ ตลอดถนนเส้นนีก็มรีา้นให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแนน่ 
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เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย (มอืที 16) 

 

นํ า ท่า น เ ดินทา ง สู่  LA VALLEE VILLAGE OUTLET 

แหล่งช้อปปงทีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 

70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปง ทีครบครันด้วย

สิน ค้า ชั น นํ า ต่ า ง ๆ  มา ก มาย  เช่ น  Celine, Kenzo, 

Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, 

Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin 

Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & 

Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้า

ตามอัธยาศยั 

 

คา  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพือไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 

นําท่านเข้าสู่ นครปารสี (Paris) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.  
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ทีพัก  Hôtel Mercure Paris Boulogne 4* หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน   ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงาน

แฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มอืที 17) 

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) 

เพือทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (TAX REFUND) 

12.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบนิที SQ335 จากกรุงปารีส ประเทศฝรงัเศส  

  สู ่ประเทศสิงคโปร ์ 

06.50 น. ถึง เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชางฮี  จากนัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเพือรอเปลียนเครือง 

(เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)  

 

 

09.30 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบนิสิงคโปร์แอรไ์ลน์ เทียวบินที SQ708 

**บริการอาหารและเครืองดมืบนเครอืง**  

11.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมด้ิวยความประทับใจ 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสลับกันไดต้ามความเหมาะสมทังนี

ขนึอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานทใีนยโุรปอาจปดในวัน

อาทิตย์ หรอือาจะมกีารปดปรบัปรุง หรอือาจทําการจองไม่ได้เนืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟรม์ก่อนทําการจอง หากวัน

เดนิทางตรงกับวนัเหล่าน ีโดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้รว่มเดนิทางเปนสําคัญ 

และขอขอสงวนสิทธใินการเปลยีนโปรแกรมโดยแจ้งใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีทีแน่นอนก่อน

เดนิทาง 

 

วันทีแปด สนามบนินานาชาตปิารสี • สิงคโปร ์              (เชา้/ - /- ) 

วันทีเก้า สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ           
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อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุตากว่า 

12 ปพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุตากว่า 

12 ปพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตียง) 

พักเดยีวเพิม 

06 – 14 เมษายน 2566 25+1 105,999 105,999 104,999 +15,900 

10 – 18 เมษายน 2566 25+1 95,999 95,999 94,999 +15,900 

ราคารวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ท้องถิน ค่าเข้าแต่ละสถานทตีามโปรแกรมเรยีบร้อยแล้ว 

รายละเอยีดเพิมเติม ราคา 

ชันธุรกิจ Business Class เพมิเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทีกอ่นทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีทีมีตัวเครืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร ์ 20,000 บาท 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ตัวเครืองบินชันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

 ทีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโรงแรมไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพมิเงินเปนห้องพักห้องเดียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมอืหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเปาถือขนึเครอืง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทังนีหากสายการบินมีการแจ้งเปลียนแปลงในเรืองของนาหนักกระเปา การสะสมไมล์ 

หรืออืนใดทีเปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดตามการเปลียนแปลงตาม

ประกาศนันๆ) 

 ค่ารถโค้ชนําเทียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัวโมงต่อวัน) 

 ค่านาดืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยนืวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไมคื่นค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

และปญหาสุขภาพอืนๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพมิหากสายการบินปรับขนึก่อนวันเดินทาง) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ไม่บังคับ ขนึอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงือนไขการสํารองทีนงัและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 50,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามดัจําให้ทังหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทังสนิ 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสนิ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรอืเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธยิึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆ

ทังสนิ 
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 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มเีงือนไข

ใดๆทังสนิ 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึน

ดังต่อไปนี 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามดัจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตัวเปนเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้าออกตัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมทีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม ่ออกตัวท่านจะเสียแต่ค่ามดัจําตัวตามจริงเท่านนั  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามดัจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบรษัิทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด 

100%  

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพราะเปนค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 
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เงือนไขอนื ๆ  

 บริษัทจะทําการยนืวีซ่าของท่านก็ต่อเมอืในคณะมีผู้สํารองทีนังครบ 10 ท่าน และได้รบัคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเปนกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครืองบิน, ห้องพัก

ทีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถยนื วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว 

ซึงทาง ท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าทีของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เปนผู้กําหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามทีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เปนแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านัน มิได้เปนผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษัิท

ฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายทังหมดที

เกิดขนึจริง โดยทางบรษัิทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร,์ ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสนิ 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 
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โรงแรมทพีักและสถานทที่องเทียว 

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเปนผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะนาํให้ท่านเปดห้องพักเปนแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสรมิ หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional ห้องทีเปนห้องเดียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา 

ซึงขนึอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลให้คา่โรงแรมสูงขนึมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการปรับเปลียนหรือย้ายเมอืงเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไมมี่เครอืงปรบัอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมิภาคทีมอุีณหภูมติา จะมบีรกิาร

เครอืงปรบัอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านนั 

 บางสถานทีในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมกีารปดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาทีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลียนแปลงเทียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศ

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไมไ่ด้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว (ซึงลกูค้าจะต้องยอมรบัในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไมส่ามารถเปลียนชือได้ 

 เมอืท่านตกลงชําระเงินไมว่่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้า

เปลียนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวรว่์าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสิงทีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ 

 กรณ ี“หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนอียู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ

ใดๆทังสนิ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนาเงิน)เดินทางเพอืการท่องเทียวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสนิ 
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**กรุณากรอกข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษัิทฯทีได้ระบุในรายการทัวรท์ังหมด 
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