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23.00 น. พร้อมกันท่ี สายการบินเอมิเรตต์ 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

 

02.00 น. ออกเดินทางสู่  (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

06.00 น. เดินทางถึง (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

08.40 น. ออกเดินทางสู่  

13.20 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หนึ่งในเมือง
ท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ ด้วยความท่ีลูเซิร์นเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของประเทศ ท าให้ลู
เซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ภาษา
ทางการท่ีใช้ในลูเซิร์นคือภาษาเยอรมัน 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ        
                 (-/-/-) 

 

วันที่สอง ดูไบ • ซูรคิ • เมืองลูเซิรน์ • อนุสาวรยี์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล    
            (-/-/เย็น) 
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น าท่านถ่ายรูปกับ  
ซึ่งสร้างข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้
ซื่ อสัตย์ต่อหน้าท่ีจนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้ คือ
สัญลักษณ์ส าคัญของลูเซิร์นท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวคนไหน
พลาดมาท่ีนี่  

 

 

 

น าท่านชม  อัน
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้า Reuss โดย
สร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 จากนั้น ให้ท่านได้ชม
ความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน 

 ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวก
กับร้านสมัยใหม่ ท าให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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จากนั้นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) พาท่าน
ข้ึนสู่  โดยกระเช้าหมุนแบบ 360 องศา ท่ีความสูง 3,239 เมตร เข้าชม 

 ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาว
โพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก 

 

จากนั้นน าท่าน ตามรอย สหายผู้กองและยุนเซรี ซีร่ีย์เกาหลีชื่ อดัง Crash Landing On You ท่ี 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านสไตล์สวิสชาเล่ต์ 

ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลสาบ
เบรียนซ์” 

วันที่สาม เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ • 
เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg              (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้ น เ ดินทางต่ อ ไป ยัง  
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) จุด

ศูนย์กลางของประเทศ ท่ีรายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา 
และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดินชม ความงามและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของเมือง พาท่านเดินชม 

 จุดท่ีครึกคร่ืนท่ีสุดในเมืองอินเทอลาเก้น 
ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าคุณภาพสวิสได้อยาก
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch 
ช็ อ ค โ ก แ ล ต ส วิ ส ท่ี ข้ึ น ชื่ อ  ห รื อ แ ม้ แ ต่ เ สื้ อ ผ้ า 
เคร่ืองประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลย
ทีเดียว 

พิเศษ! เมนูสวิสฟองดู 3 ชนิด ชีส ออย และ
ช็อกโกแล็ต แบบจัดเต็ม 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Top of adventure หนึ่งใน
ยอดเขายอดนิยมท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในสวิส มีความสูง 2,168 เมตรจากระดับน้าทะเล 
เส้นทางบนยอดเขา Grindelwald First มีเส้นทางเดินเขามากมาย ท่ีนี่ยังมีกิจกรรมผจญภัยอีก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสยายปีกบินสูงไปกับนกอินทรี รถคาร์ตภูเขา First Flyer Trottibike 
Scooter สกีและสโนว์บอร์ด หรือเดินเลาะริมผาสูงชัน 

 

น าท่านข้ึน  อิสระให้ท่านเดินชมวิวกับ
 ท่ีเป็นทางเดินวนเลียบริมผาทางด้านตะวันตกของยอดเขาเฟียสต์

และสถานีของยอดเขา เป็นสะพานท่ียื่นออกจากริมหน้าผาสูงให้เห็นวิวทิวทัศน์ตระการตาบริเวณ
จุดชมวิวพาโนราม่า หรือเลือกอิสระตามอัธยาศัย 

วันที่สี ่ กรินเดลวาลด์ • กระเช้าเคเบ้ิลคาร์ CABLE CAR สู่  ยอดเขาเฟียสต์ • เมืองบาเซิล• จัตุรัส 
Marktplatz •                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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บนยอดเขาให้ท่านเต็มอ่ิมกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุด
อลังการแบบวิวพาโนรามา่ 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซิลเป็น
เมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝร่ังเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงทาง
วัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง น าท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ 
Kunstmuseum เป็นท่ีรวมผลงานศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งด้านในมีผลงานของนัก
จิตรกรชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso 
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น าท่านชม  หรือ Altstadt Altstadt เป็นภาษาเยอรมันแปลวา่
เมืองเก่า หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตร์หรือใจกลางเมืองภายในเมืองเก่าหรือก าแพงเมือง 
อาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าสร้างข้ึนต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินส
เตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเป็นมหาวิหารคาทอลิก
และปัจจุบันเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ท่ีได้รับการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสร้างข้ึนระหว่าง 
1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกท าลายโดยแผ่นดินไหวท่ีเกิดท่ี
เมืองบาเซิล เม่ือปี1356 และได้รับการสร้างข้ึนมาใหม่ เป็นอาคารท่ีสวยงามตระการตาด้วยผนัง
หินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาท่ีมีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall 
of Basel) มีอายุมากกว่า 500 ปี ท่ีต้ังอยู่ใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมือง
และ  ถนนสายหลักของบาเซิลท่ีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้า
มากมาย 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หนึ่งในสถานท่ีท่ีผู้คน
ขนานนามว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย ด้วยตัวบ้านเรือน
นั้นยังคงรูปแบบงานก่อสร้างแบบท่ีเรียกว่า Half 
Timber ท่ีเป็นท่ีนิยมในยุคกลาง โดยจะใช้ไม้สร้างเป็น
โครงบ้าน และน าปูนมาถมส่วนท่ีเหลือ เพื่อเป็นการ
ประหยัดไม้ ท าให้ต้นทุนการสร้างถูกลง อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  

 

วันที่ห้า ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย รคิเวียร ์• สทราซบูร ์• ย่าน Petite-France
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเทพนิยาย  อีกหนึ่งหมู่บ้านสุดน่ารักใน
แคว้น Alsace เป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดของ
ฝร่ังเศส ลักษณะอาคารเป็นแบบคร่ึงตึกคร่ึงไม้ มีการทาสีตัวบ้านให้สดใส ถูกรักษาเอาไว้ ต้ังแต่
ศตวรรษท่ี 16 หมู่บ้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของถนนแห่งไวน์เช่นกัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง
ตามอัธยาศัย 

 

  

จากนั้นมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของแคว้น 
 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้าอีล เมืองนี้
มี ส ถ าน ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย วท า งป ร ะ วั ติ ศ า สต ร์  
สถาปัตยกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหาร
มหาวิหารนอร์ทเทรอดามแห่งสตราสบูร์ก มหา
วิหารนิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ท่ีได้ชื่อว่า
สู งตระหง่านท่ีสุดในยุโรปตะวันตก  ความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมยุคกลางสไตล์กอธิก 
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ย่าน Petite-France หรือ Little France เป็นย่านท่ีคล้ายเกาะเล็กๆ อยู่ในตัวเมืองสตราสบูร์กและ
ได้ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

น าท่านเดินสู่  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแร็งส์ก่อต้ังข้ึน
โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคัญ
ต่อราชบัลลังก์ฝ ร่ังเศสในการเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก
พระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสท่ีมหาวิหารนอเทรอดามแห่งแร็งส์ 

วันที่หก เมืองแรง็ส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารสี       
           (เช้า/กลางวัน/-) 
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น าท่านเดินทางสู่  
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

แหล่งช้อปปิ้ งท่ีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 
70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ท่ีครบครัน
ด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, 
Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, 
Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin 
Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & 
Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่ เม่ืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝร่ังเศส หนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนท่ีแม้กระท่ังชาวฝร่ังเศสท่ีอาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด 
หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักคร้ัง จากนัน้
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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น าท่านเข้าชม  อดีตพระราชวังหลวงท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ี
เก็บและจัดแสดงสมบัติล้าค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค
, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปั้ นเทพไนก้ี และรูปปั้ นเทพวินัส
แห่งมิโล เป็นต้น 

 

จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นคือพีระมิดแก้วท่ีเป็นทางเข้าด้านหน้า ท่ีออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. 
สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน ภายในพิพิธภัณฑ์ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกคือ 
Richelieu ทางทิศเหนือ ส่วนท่ีสอง Sully เป็นอาคารสี่เหล่ียมทางทิศตะวันออก และส่วนท่ีสาม 
Denon ทางทิศใต้ขนานกับแม่น้าแซน แต่ละปีกมีห้องพักมากกว่า 70 ห้องแสดงภาพวาดและงาน
ศิลปะรวมท้ังมีห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยประติมากรรม จุดท่ีนักท่องเท่ียวสนใจมากเป็น
พิเศษจะอยู่ท่ี ภาพเขียน Mona Lisa ท่ีมีรอยย้ิมอันลึกลับท่ีโด่งดัง สร้างข้ึนโดย Leonardo da 
Vinci เป็นงานศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์  

 

วันที่เจ็ด เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์• รา้นเบนลักซ์ • ห้างลา ซามารแิตง      
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน - หน้าที่14 -



BT-EUR79_EK 

นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ส าคัญท่ีมีชื่อเสียงของพิพิธภัณฑ์อีกมากมายอย่างเช่น ภาพเขียนงาน
แต่งงานท่ีคานา (The Wedding at Cana),  รูปปั้ นเทพีวีนัส (Venus de Milo), รูปปั้ นเทพีไนก้ีแห่ง
ซาโมเทรซ (The Winged Victory of Samothrace),  ภาพพิธีบรมราชาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียน (Coronation of the Emperor Napoleon), เสรีภาพน าทางชาวประชา (Liberty Leading 
the People) 

 

และยังมี ห้องชุดของนโปเลียนที่ 3 (Apartments of Napoleon III) ภายในห้องแตกแต่งอย่าง
หรูหรา ชุดเก้าอ้ี โซฟา สีสันสดใสของผ้าก ามะหยี่สีแดงและสีทอง โคมไฟระย้าขนาดใหญ่ 
ภาพวาดบนเพดานท่ีสวยงาม และรูปปั้ นประดับตกแต่งอย่างงดงาม 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ร้านค้าปลอดภาษีท่ีมีท้ัง กระเป๋า รองเท้า 
นาฬิกา น้าหอม เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ 

น าท่านเข้าสู่  ห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก 
ก่อต้ังในปี ค.ศ. 1870 โดย Ernest Cognacq และ Marie Louise Jay จ้างออกแบบโดยสถาปนิก
นามว่า Frantz Jourdain ตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น 
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พัฒนาจากร้านเสื้อผ้าขนาดเล็กจนขยายไปสู่ห้างสรรพสินค้า จากนั้นด าเนินกิจการเร่ืองมา จนได้
ถูกข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ฝร่ังเศส ห้างนี้เคยถูกปิดและพัฒนาปรับปรุงอยู่เร่ือยมา จนกระท่ังเปิดให้สาธารณชนเข้าชมอีก
คร้ังในวันท่ี 23 มิถุนายน ค.ศ. 2021 กับคอนเซปต์ใหม่ ท่ีเน้นย้าถึงเสน่ห์ของปารีส มีท้ัง แฟชั่น 
อาหาร และงานศิลปะ สินค้าต่างๆรวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ 

 

พรอ้มเมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรบัฝรั่งเศส  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบ
นัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์
หรือมีเทศกาล) 

 

น าท่านเดินทางไปยัง อาคารขนาด
ใหญ่สร้างข้ึนเพื่อจัดนิทรรศการ งานแสดงศิลปะต่างๆ อยู่บนเนินเขาต้ังอยู่ฝ่ังตรงข้ามหอไอเฟล 
เป็นจุดชมหอไอเฟลแบบมุมกว้าง และอยู่คนละฝ่ังของแม่น้าแซน เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเพื่อ
เก็บภาพบรรยากาศของหอไอเฟล 

  

วันที่แปด จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้าแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรยีงฟ์ • 
ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรสัคองคอรด์       (เช้า/กลางวัน/-) 
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ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น  ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดย
หอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง แต่ด้วย
ลักษณะท่ีแปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้ร้ือท้ิงหลังจาก
งานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ี
แรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพูดถึงปารีส 
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 หอไอเฟลถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างก้าวกระโดด ด้วยความสูงถึง 324 เมตร จึงท าให้
โครงสร้างเหล็กแห่งนี้เคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นต้นก าเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีก
มากมาย 

พิเศษ !! พาท่านล่องเรอืแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมือง
ท่ีโรแมนติกท่ีสุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานท่ีส าคัญๆ มากมายไม่ว่า
จะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือ
เป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 

 

น าท่านท่านถ่ายรูปกับ 
วงเวียนท่ีเชื่อมถนน

12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นสดุดี
ทหารฝ ร่ั ง เศส ท่ี ร่ วมรบ ในสงครามต่ า งๆ 
โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเร่ิม
สร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะใน
สงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวันท่ี 2 
ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่ง
นี้ ก็ ยั ง เ ป็ น ท่ี ฝั ง ศพทหา รนิ ร น าม ในส มั ย
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีกด้วย 

ถัดไปไม่ไกลนั่นคือ  ถนนท่ีได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่า
เทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นท่ีสวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี 
โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้
น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่า
อัตราค่าเช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงท่ีสุดในยุโรป 
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จากนั้น น าท่านชม สร้างในสมัย
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 15 เป็นจัตุรัสกลางกรุงปารีสท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ท้ังสงครามกลาง
เมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส จัตุรัสแห่งนี้มีจุดเด่นท่ีส าคัญคือ เสาหินโอเบลิสก์ 
(Obelisk) ซึ่งมีอายุกว่า 3,500 ปี ถูกสร้างข้ึนในสมัยของฟาโรห์ทุตโมสท่ี 3 เดิมเคยต้ังอยู่ในมหา
วิหารคาร์นัก ลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่ท่ีมีจุดเด่นเป็นเสาปลายแหลม แกะสลักจาก
หินแกรนิตสีชมพู ความสูงของมันคือ 23 เมตรน้าหนัก - 230 ตัน ท้ังสี่ด้านถูกปกคลุมด้วยอักษร
อียิปต์โบราณเพื่อยกย่องฟาโรห์รามเสสท่ี 2 และรามเสสท่ี 3 
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จนกระท่ังได้เวลาพอสมควร 
เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX REFUND) 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ **บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

06.35 น. เดินทางถึง (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

09.40 น. เดินทางสู่  

18.55 น. เดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน
เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มเีตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

07 – 15 เมษายน 66 31+1 109,999 109,999 108,999 +16,500 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทวัรค์นไทย*** 

วันที่เก้า ดูไบ • กรุงเทพ           
                  (-/-/-) 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 
หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม
ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว
และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์
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การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ
เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน
ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  
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• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 
ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 
ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก
ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง
จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 
ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ
เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี
เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง
ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ
บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 
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❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง
กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ
เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 
เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า
เปล่ียนไป ดังนัน้ ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 
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