
 

 

 

 

    

 

France Lavender Season   
    in Provence 10 Days 
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ก ำหนดวันเดินทำง 

22 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2566 139,900.- 

05 – 14 ก.ค. 2566 139,900.- 

 

 

วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ 

16:30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก เคำเตอรส์ำยกำรบิน Etihad 

Airways (EY) ไฟลบ์ิน EY 407   

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ – ซูริค -ชำโมนิกส ์  

 19:55 น. ออกเดินทางสู่อำบูดำบี (Abu Dhabi) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(United Arab Emirates) 

 23:25 น. เดินทางถึงอำบูดำบี แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

 02:15 น. เครื่องออกเดินทางต่อสู่ซูริค 

 06:45 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรแลว้  

 08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรูแยร ์(Gruyeres) เป็นเมืองเล็กๆท่ีเป็นตน้ก าเนิดของชีสกรูแยร์ ท่ี

ชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก บรรยากาศของเมืองจะเป็นแบบยุคกลาง พื้ นปูดว้ยหิน มีบ่อน ้าอยู่กลางเมือง 

มีโบสถห์ลงัเล็กๆและท่ีส าคญัคือมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูงในเมือง บรรยากาศของเมืองเงียบสงบ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montruex) เพื่อน าท่านถ่ายรูปกับ ปรำสำทชิลยอง 

(Chillon Castle) ทิวทศัน์ของทะเลสาบเจนีวาอนักวา้งใหญ่ และเทือกเขาแอลป์ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ตรง

ฝ่ังตรงขา้มนับเป็นไฮไลทส์ าคญัท่ีสุดของเมือง และเป็นเสน่หท่ี์ท าใหนั้กท่องเท่ียวหลงรัก 

 

 

 

 

 

 

 

  ตำรำงเท่ียวบิน 

วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ - อาบูดาบี BKK – AUH EY 407 19:55 – 23:25 

วนัท่ีสอง อาบูดาบ ี- ซูริค AUH - ZRH EY 073 02:15 – 06:45 

วนัท่ีแปด นีซ - ปารีส NCE - ORY AF 6209 10:45 – 12:15 

วนัท่ีเกา้ ปารีส - อาบูดาบี CDG - AUH EY 032 10:30 – 19:20 

วนัท่ีสิบ อาบูดาบี - กรุงเทพฯ AUH - BKK EY 402 21:40 – 07:20+1 
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 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองชำโมนิกส ์ (Chamonix) มีชื่อเล่นว่า "The White Lady" เหตุมาจาก ยอด

เขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เมืองชาโมนิกซ์มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากยอดเขามองบลังค์  และ     

วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ยหุบเขาหิมะ เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมืองยิ่งนัก  

 18.00 น.      เดินทางถึงเมืองชำโมนิกส ์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเขา้พกัสู่ท่ีพกั Mercure Chamonix Les Bossons Hotel หรือเทียบเท่ำ 

หลงัจำกนั้นอิสระใหท่้ำนเดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศัย 

วนัท่ีสาม “ยอดเขำมองบลงัค ์- ไอกุย ดู มิดิ – หมู่บำ้นอีวัวร ์ - อำนซ ี

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) น าท่านนัง่เคเบิ้ ลไฟฟ้ำขึ้ นสู่สถานี  

  ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi)  ดว้ยความสูงระดบั 3,842 เมตร เป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ถูก 

  สรา้งขึ้ นเมือปี คศ  1955  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที จากสถานีน้ีท่านสามารถมองเห็นยอด เขา 

  มองบลงัคย์อดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก ท่ีมีความสูง 

  4,807 เมตร 

 

 

 

 

 

  ใหเ้วลำอิสระเล่นหิมะหรือถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั  

  จากน้ันไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่าง เมืองชำโมนิกซ ์(Chamonix) 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อีวัวร ์(Yvoire) เป็นเมืองท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลาง 

  ของยุโรป ท่ียงัมีการอนุรกัษ์เก็บรกัษาปราสาท ประตูเมือง และก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ ปัจจุบนัถูกจัดให้

  เป็นหน่ึงในหมู่บา้น 18 แห่ง ท่ีสวยท่ีสุดของฝรัง่เศส 

จากน้ันน าท่านสู่เมือง อำนซี่ (Annecy) เมืองเก่า เล็กๆ น่ารกัท่ีอยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake 

(ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยและบรรยากาศดี

มากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร 

จากน้ันน าท่านชมเมืองเก่า ถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน ้า ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคย

เป็นท่ีอาศยัของตระกูลเดล ลิสล์ สรา้งในศตวรรษท่ี 12 

  อิสระใหท่้ำนเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบหรือเลือกซื้ อของท่ีระลึกสินคา้พื้ นเมือง ตามอธัยาศยั 

  หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Novotel Annecy Centre Atria  Hotel หรือเทียบเท่ำ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่เมือง วำล็องซ ์(Valence)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโดรม เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่

ในแควน้โรนาลป์ ประเทศฝรัง่เศส  

ชมเมืองวำล็องซ ์และน าท่านถ่ายรูปกบัมหำวิหำรแห่งเมืองวำล็องซ ์(Cathedral Saint Apollinaire 

de Valence)  เป็นมหาวิหารในแบบโรมนัคาทอลิก สรา้งเพื่ออุทิศใหแ้ก่นักบุญ Apollinaris of 

Valenceถูกสรา้งขึ้ นปี 1095 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่ อำนซ ี–วำล็องซ–์ สะพำนส่งน ้ำโรมัน ปงดู กำร ์– อำวิญง – เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  เดินทางสู่ สะพำนส่งน ้ำโรมัน ปงดูกำร ์( PONT DU GARD) เป็นสะพานตั้งขวางแม่น ้าการด์ง ทาง 

  ตะวนัตกของอาวีญงราว 20 กิโลเมตร เป็นสะพานส่งน ้าโบราณในยุคโรมนัเก่าแก่กว่า 2,000 ปี 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำวิญง (AVIGNON) เมืองยุคกลางท่ีพระสันตะปาปาคลีเมนต์ท่ี 5 แห่งโรม 

อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนยก์ลางทางศาสนาขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบันมี

ชื่อเสียงอย่างมากทางดา้นศิลปะ และบนัเทิง 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  น าท่าน ชมเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยก ำแพงเมืองเก่ำในยุคกลำงท่ียงัคงความงดงาม และคลาสสิกท่ีสุด

  จนไดร้บัการขนานนามว่า “The Jewels of the Southern Rhone” ปัจจุบนัก าแพงเมืองลอ้มรอบวงั 

  พระสนัตะปาปา และส่ิงก่อสรา้งยงัคงไวซ้ึ่งความสมบูรณ์ในอดีต 

น าท่านเข้าชมด้านใน พระรำชวังของสันตะปำปำ (PALAIS DES PAPES) ท่ีสร้างขึ้ นด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นท่ีประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 10 พระองค์                                                  

จากน้ันน าท่านถ่ำยรูปกับสะพำนเซนตเ์บเนเซ่ (Pont Saint-Bé né zet) หรือสะพานแห่งเมืองอา

วิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ง ท่ีใช้ในการขา้มแม่น ้าโรนน์ 

ปัจจุบนักลายเป็นเครื่องหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรัง่เศสกบัคริสตจกัรท่ีไม่ราบรื่น เป็นสะพาน

ท่ีมีชื่อเสียงไปทัว่โลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต ์ดาวิญง) ท่ีโดดเด่นสะดุดตามากท่ีสุด และยงัไดร้บั

การขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก (Unesco ) อีกดว้ย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส ์

(AIX EN PROVENCE) เมืองท่ีขึ้ นชื่อว่ามีความสวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึงของฝรัง่เศส   

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านสู่ท่ีพกั Novotel Aix en Provence Pont de L'Arc หรือเทียบเท่ำ  

 

วันท่ีหำ้ เสน้ทำงสำยลำเวนเดอร ์-แอบ๊บี้ เดอซีนอคค ์ - หมู่บำ้นกอรด์ – ทุ่งลำเวนเดอรว์ำเลนโซ – 

เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ แอบ๊บี้ เดอซีนอคค ์(Abbaye de Sé nanque) ส านักสงฆเ์ก่าที่ไดร้บัการก่อสรา้งมา

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 ความวิเศษของท่ีน่ีก็คือการท่ีเรำไดส้มัผสัทุ่งลำเวนเดอรท่ี์ปลูกรำยลอ้มส ำนัก

สงฆอ์ย่ำงใกลช้ิดอีกทั้งยงัสามารถหาซื้ อผลิตภณัฑท่ี์ท าจากลาเวนเดอรเ์ป็นของฝากติดมือไดอ้ีกดว้ย 

การไดม้ีโอกาสมาเยือนโพรวองซซ์กัครั้งในชีวิต จะท าใหเ้ราไดเ้ปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ไดพ้บเจอกับ
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สถานท่ีๆเราไม่เคยคาดคิดว่าจะมีอยู่จริง ความงดงามตามธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมท่ีมนุษย์

สรา้ง เป็นส่วนผสมท่ีลงตวั ยากท่ีจะหาเมืองใดในโลกมาเทียบเคียง โพรวองซดิ์นแดนแห่งลาเวนเดอร์

( ดอกลาเวนเดอรจ์ะเริ่มบานตั้งแต่เดือน มิ.ย. –  ก.ค.)                                                   

หมายเหตุ : ความสวยงามขึ้ นอยู่กบัอากาศหรอือุณหภูมิในช่วงน้ันๆ 

  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นกอรด์ (Gordes) เมืองเก่าแก่ท่ีมากดว้ยเสน่หน่์าหลงใหล เป็นแหล่งผลิต 

  ไวน์ท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึง ลกัษณะเมืองจะสรา้งจากยอดเขา และปลูกลดหลัน่กนัมาตามไหล่เขามี 

  บา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ ์รอบนอกของ 

  หมู่บา้น น้ีเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นหิน 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บา้นหินเก่าแก่ท่ีสรา้งดว้ย

  การน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ไดใ้ชว้สัดุเชื่อมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์ท าให ้

  ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝรัง่เศส(LesPlus Beaux Villange de) 

เท่ียง  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองวำเลนโซ (VALENSOLE)  แหล่งปลูกลาเวนเดอรท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

  ฝรัง่เศส โดยมีพื้ นท่ีปลูกประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้ นท่ีในการจดันิเทศกาลลาเวนเดอร์ 

  ทุกปี ใหท่้านชมทุ่งลาเวนเดอร ์ท่ีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา ใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจอย่างเต็ม 

  อิ่ม หรือเลือกซื้ อของฝากท่ีแปรรูปมาจากลาเวนเดอร ์

 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองมำโนสก์ (MANOSQUE) ท่ีตั้งของโรงงานผลิตสินคา้ชื่อดัง L’occitane en 

provence ท่ีส่งขายไปยงั 85 ประเทศทัว่โลก ใหท่้านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ ์L’occitane สินคา้น าเขา้จาก

ประเทศฝรัง่เศสท่ีผลิตมาจากธรรมชาติลว้นๆ อาทิเช่น ดอกลาเวนเดอร ์ดอกสม้ มะกอก น ้าผ้ิง อัล

มอลล ์La verveine ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Novotel Aix en Provence Pont de L'Arc หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีหก เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์- คำนส ์– แซ็งปอล เดอ วองซ ์- นีซ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินเล่นชมเมือง เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์(Aix en Provence)เพื่อสมัผัสกบัวิถีชีวิตของชาว

โพรวองซ ์กบัผลิตภณัฑพ์ื้ นบา้น ผัก และผลไมส้ดๆจากไร่ และตลาดดอกไมส้ด พรอ้มชมอาคาร

บา้นเรือนสไตลบ์าร็อคท่ีหรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมยัโรมนัท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอย่าง
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มาก ต่อมามีการปรบัปรุง และมีการก่อสรา้งอาคารท่ีสวยงามมากขึ้ น ปัจจุบนัจึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี

มีความส าคญัเมืองหน่ึง โดยเฉพาะช่วงท่ีมีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม อิสระใหทุ้กท่านเดินชม

เมืองตามอธัยาศยั ท่านเดินทางสู่ เมืองคำนส ์(CANNES) เมืองชายทะเลเล็กๆท่ีมีอากาศอบอุ่น

ตลอดทั้งปี และเป็นเมืองท่ีใชส้ถานท่ีในการประกวดภาพยนตรน์านาชาติท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพกบั PALAIS DES FESTIVALS ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานประกวดภาพยนตร ์

 และ ศูนยป์ระชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินท่ีมีชื่อเสียงจากฮอล

 ลีวูด้มาประทบัเอาไวบ้นพื้ นซีเมนต ์ผ่านชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรวั เซต ย่านเดิน 

 เท่ียวริมทะเลท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโลก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) เมืองพกัตากอากาศทางท่ีเรียกว่า เฟรนชร์ิเวียร่า มีชายทะเลท่ี

สวยงาม ซึ่งเริม่กลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนองักฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมยั

วิคตอเรีย 

 

 

 

 

น าท่านชมเมืองนีซ(NICE) เมืองซึ่งอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมชั้นเยีย่ม ซาก

ปรกัหกัพงั พิพิธภณัฑ ์รา้นเส้ือผา้ ตลาดกลางแจง้ ภตัตาคาร อนัเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวใหม้า

เยี่ยมชม ถ่ายภาพกบัโบสถน์อรท์เทรอดำมของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) 

เป็นโบสถ์ท่ีไดร้บัการออกแบบสไตลโ์กธิคอย่างชดัเจน เคยถูกสรา้งขึ้ นใหม่จากโครงสรา้งเดิมในปี 

ค.ศ. 1868                                                                                                         

น าท่าน ชอ้ปป้ิงบริเวณจตัุรสัมำสเซนำ (Place Massena) บริเวณท่ีเป็นจุดคมนาคมท่ีส าคัญแห่ง

หน่ึง ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่ และน ้าหอม อนัเป็นท่ีตั้งของหา้งชื่อดงั Nice Etoile และ Galeries 

Lafayette อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร                                                                            
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  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NH Nice Hotel หรือ เทียบเท่ำ 

วันท่ีเจ็ด นีซ - เอเซ่ – โมนำโค – มอนติ คำรโ์ล –มองตอง- นีซ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นเอเซ่ (EZE VILLAGE) หมู่บา้นโบราณแห่งน้ี มีประวติัศาสตรม์ายาวนาน 

  มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 และ มีทศันียภาพท่ีงดงามโอบลอ้มไปดว้ยทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โมนำโค (Monaco) ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผ่ำนชมมหำ

วิหำรเซนตนิ์โคลสั ท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ท่ี เคยใชจ้ดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ

เจา้หญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค ถ่ายภาพกบัปำเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE PRINCES) 

ปราสาทท่ีประทบัของเจา้ชายแห่งรฐั อิสระใหท่้านชมวิวทิวทศัน์ท่ีขนาบดว้ยท่า จอดเรือยอรช์อนั

หรูหราซึ่งแสดงถึงความมัง่คัง่ และร า่รวยของดินแดนแห่งน้ี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย ออกเดินทางสู่ มอนติ คำรโ์ล (Monte Carlo) เมืองใหม่ท่ีตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรัง่เศส น าท่าน

ถ่ายภาพกบัความหรูหราของคาสิโนแห่งมอนติ คารโ์ล ซึ่งปัจจุบนัเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ

เมือง 

เดินทางสู่เมือง มองตอง(MENTON) เมืองท่ีไดร้บัการขนานนามว่า Pearl of France  หรือ ไข่มุกแห่ง

ฝรัง่เศส และไดร้บัการยอมว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดของริเวียร่าฝรัง่เศส และไดร้บัเลือกให ้เป็นหน่ึงใน

หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝรัง่เศสอีกดว้ย น าท่านเดินเล่นชมเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนีซ  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันพาท่านเขา้สู่ท่ีพกั NH Nice Hotel หรือ เทียบเท่ำ 

 

วันท่ีแปด นีซ – ปำรีส –ชมเมืองปำรีส 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

10:45 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ปำรีส (Paris) โดยสายการบิน Air France ไฟลบ์ิน AF 6209 

12:15 น. เดินทางถึงกรุงปารีส 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศยั เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำในกำรชมเมืองเต็มท่ี (ไม่รวมใน

ค่ำทวัร)์ 

บ่ำย ถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑล์ูฟร ์ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสุดของโลก สรา้งขึ้ นในสมัยพระ

เจา้ฟิลิปออกุสต ์ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีกลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัและ

ใหญ่โตท่ีสุดในปารีส ภายในเป็นท่ีเก็บรกัษาวตัถุโบราณต่างๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก เช่น 

ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า 

 หลงัจากน้ันน าท่านเลือกชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้แกลเลอรี่ ลำฟำแยต (Galleries Lafayette) ซึ่ง

เปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเริ่มเปิด ณ ท่ีปัจจุบนั ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแลว้

ประมาณ 1 ศตวรรษ หา้งลาฟาแยตเป็นหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงัของฝรัง่เศส ปัจจุบนัมีหา้งสาขา 61 

แห่ง เน้ือท่ีของหา้งประมาณ 500,000 ตร.ม. ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านในการชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี 

Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช์ื่อดงันานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้

กระเป๋า เครื่องส าอาง 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Le Meridien Etoile หรือ เทียบเท่ำ 

วันท่ีเกำ้ ปำรีส -อำบูดำบ ี

 07:30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส น ำท่ำนเช็คอิน เคำเตอรส์ำยกำรบิน Etihad Airways (EY) 

ไฟลบ์นิ EY 032 
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 10:30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินอำบูดำบี (Abu Dhabi) ประเทศสหรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์(United Arab Emirates) 

 19:20 น.  เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบเีพื่อเปลี่ยนเครื่อง  

 21:40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ 

 

วันท่ีสิบ อำบูดำบี -กรุงเทพฯ 

 07: 20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี  
 กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

ค่ำทวัรต์่อท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำน ขึ้ นไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีมีวีซ่าฝรัง่เศสอยู่แลว้ หกัค่าใชจ่้าย 

139,900.- 
22,000.- 

2,600.- 
 

รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้ น-ลง ตำมรำคำน ้ำมันท่ีปรบัขึ้ นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2566 ) 

 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหนำ้  
50,000 บำท/ท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อาบูดาบ-ีซูริค//ปารีส-อาบูดาบี-กรุงเทพ โดยสายการบิน

เอทิฮดั แอรเ์วย ์

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินภายใน เสน้ทางนีซ - ปารีส โดยสายการบิน Air France 
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✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เชงเกน้ประเทศฝรัง่เศส) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  

✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ
เดินทาง 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอำยุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 

 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าทิปคนขบัรถ ฯ วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูโร 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดใหย้กเวน้

จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ
ตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน

แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง

การันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี

การ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30- 44 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 50% + ค่าวีซ่าและค่าใชจ่้ายอื่น 

(ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 100%  

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอย่างเช่นค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้
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ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะ

ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

เอกสำรในกำรใชย่ื้นวีซ่ำ :  

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ (ใชเ้วลำย่ืน 15 วันท ำกำร)  

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าตอ้งมีอายุ

การใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ิน

ภายในหนังสือเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพื่อความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้าโดยละเอียด

เฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วดัจากหน้าผากถึงคาง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 

เดือนและตอ้งไม่ซ ้ากบัรูปวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) 

และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณา

อย่าใหรู้ปเลอะหมึก และอยา่ใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รบัรูปแบบน้ี 

ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม่) 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น/บตัรประชำชน หรือ ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถำ้เคยเปลี่ยน) 

4. หลกัฐำนกำรเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจาก

ทางธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 

15 วนัหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีฝาก

ประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย) 

ยอ้นหลงั 6 เดือน  

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมีอำยุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจำกวันนัดสมัภำษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างานและช่วงเวลาท่ี

อนุมติัใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รบั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ์) ตอ้ง

สะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีท่ีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี ขอส ำเนำสูตบิตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจ

คนเขา้เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ น
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โดยคดัฉบับจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ น

โดยคดัฉบับจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ น

โดยคดัฉบับจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย 

พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น

ผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 

7. กรณีสมรสแลว้ ส ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหย่ำ หรือ ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสำรย่ืนวีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหด้ึงเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลูกคำ้จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วงท่ีย่ืนวี
ซ่ำกรุป๊ ลูกคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัย่ืนวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้นและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทำงก่อนหนำ้ 

เพื่อแจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ ***1 
 

หมำยเหตุ : 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำง ต ำ่กว่ำ 10 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบ

ค่าใชจ่้าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
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▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทาง

กบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบิน

ของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการ

เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก 

บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้

ขำ้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพักติดกันตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งท่ีพักแบบ 3 

เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เครื่องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหว่างการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


