
 

 
 
 
 

FRANCE – SWITZERLAND – ITALY  
BERNINA EXPRESS 7D4N 

เดนิทางโดยสายการบนิลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)  
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต     
21.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ทศันาจร สายการบินลุฟท์ฮันซ่า 
  เยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขัน้ตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอย 
  อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
23.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเที่ยวบิน LH – 773   
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
 
วันที่สอง (2)      แฟรงค์เฟิร์ต – สตราสบูร์ก  
06.00 น. ถึงสนามบินสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง 
  และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน 
เช้า  น าท่านเดินทางสู ่เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร/03.15 ชัว่โมง) เป็น 
  เมืองหลวงของแคว้นอลัซาส ตัง้อยู่บริเวณลุม่แม่น า้ไรน์ บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีได้ 
  ชื่อว่าเป็นหวัใจของยโุรป  
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอท           
  เทรอดามที่ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารท่ีดีที่สดุแห่ง 
  หนึ่งของยโุรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพทูัง้หลงัโดยสร้าง
  ขึน้ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ท่าน 
  ถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัที ่  7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม (3)       สตราสบูร์ก – ริคเวียร์ – EGUISHEIM – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก          
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านเดินทางเที่ยว หมู่บ้านริคเวียร์ (RIQUEWIHR) (65 กิโลเมตร/01.00 ชัว่โมง) ใน 
  แคว้นอลัซาส ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆในหุบเขาโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่น มีชื่อเสียงในเร่ืองของ
  ไวน์ ถือเป็นแหลง่ผลิตไวน์ มีชื่อเสียงอนัดบัต้นๆของประเทศ และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน  
  LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งใน 
  หมู่บ้านที่สวยที่สดุของฝร่ังเศส บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ายกับเมืองแห่งเทพนิยาย สีสนั
  สดใส บ้านเกือบทกุหลงัจะตกแต่ง และประดบัประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิน้เล็กชิน้น้อย
  ที่น่ารักๆเต็มไปหมด 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเล็กน่ารักเมืองหนึ่งที่ติดใจมากมายคือ EGUISHEIM เนื่องจากตัง้อยู่ 

  ในเส้นทางชมชิมเที่ยวไร่ไวน์ของแคว้นอลัซาส ซึง่มีชื่อในการผลิตไวน์ จึงมีนกัท่องเที่ยวไปเยือน
  พอควรแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีพลเมืองแค่ 1,600 คน  ความน่ารักของหมู่บ้านนีม้ีแค่ไหน ด ู
  ได้จากเครดิตที่ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่โปรดปรานชื่นชอบที่สดุของฝร่ังเศส (VILLAGE  
  PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS) ประจ าปี 2013  และยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม LES PLUS BEAUX 
  VILLAGES DE FRANCE ซึง่แปลว่า “หมู่บ้านที่สวยที่สดุของฝร่ังเศส” โดยมีคณุสมบติัตรงตาม
  ก าหนดที่ว่า ต้องมีพลเมืองไม่เกิน 2,000 คน ต้องมีลกัษณะบรรยากาศของความเป็นชนบทอยู่ 
  และต้องมีโบราณสถานแห่งชาติอยู่ในเมืองให้ท่านได้เดินเที่ยวชม 

 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (80 กิโลเมตร/01.15 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ อนัเป็นเมืองบ้าน
  เกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกสุต์ บาร์ 
  ตอลดี ผู้ออกแบบอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝร่ังเศส  
  และเป็นสถานที่ท่ีคู่รักมกั จะให้ค าสญัญาในความรักระหว่างกนัและกนั ด้วยบรรยากาศที่ 
  สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงท าให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งใน 
  สถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน   

 



 

 
 
 
 
 
 
เดินทางถึง เมืองกอลมาร์ น าท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตกึราบ้านช่อง 

  สวยงาม มีจดุเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทัว่เมือง จดัเป็นอีกเมืองที่ถกูจดัให้เป็นเมือง 
  ที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติล้เวนิซปัจจบุนัเมืองเก่าแก่แห่งนีไ้ด้ 
  กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองที่มีลกัษณะ  
  สถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดแูลรักษา 
  ไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี ้เรียกว่า Colombage (ฝร่ังเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมนั) 
  เป็นบ้านคร่ึงไม้ซุงซึง่เป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลกัษณ์และเห็นได้ทัว่ไปในแคว้นอลัซาส ลกัษณะ 
  พิเศษของบ้านจะขึน้โครงบ้านด้วยไม้ทัง้หลงัรวมทัง้หลงัคาก่อน จากนัน้ก็จะโบกปนูระหว่างช่อง
  ไม้แล้วทาทบัด้วยสีสนัสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนีย้งัมีคลองน า้ไหลผ่าน ซึง่บริเวณนีถู้ก
  เรียกว่า Little Venice เป็นมมุบงัคบัที่นกัท่องเที่ยวสว่นมากต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนได้ 
  เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสูท่ี่พกัที่ ชานเมืองสตราสบูร์ก  
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่  7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่ (4)       สตราสบูร์ก – ลูเซิร์น – เซนต์กัลเลน    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า   น าท่านเดินทางสู ่เมืองลูเซิร์น (228 กิโลเมตร/03.30 ชัว่โมง) เมืองที่คุ้นเคยดีส าหรับคนไทย  
   เมืองที่มีนกัท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากท่ีสดุ และยงัมีความส าคญัในด้านการก่อก าเนิด 
   สมาพนัธรัฐอีกด้วย เมืองนีต้ัง้อยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์หมายถึง 
   ทะเลสาบสี่พนัธรัฐ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   น าท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น (LION MONUMENT) อนสุาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็น 
   อนสุาวรีย์ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองลเูซิร์น และเป็นอนสุาวรีย์ส าหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที ่
   ฝร่ังเศส ซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวลเูซิร์น ส าหรับความกล้าหาญและความซื่อสตัย์ในหน้าที่ แกะสลกั
   อยู่บนหน้าผา ที่หวัของสิงโตจะมีโล ่ซึง่มีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบ 
   และแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่คศ1819-1821สร้างขึน้เพื่อ 
   เป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสตัย์และรักภกัดี  
 
 
 
 
 
   น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สญัลกัษณ์ของเมืองที่ใครๆ ก็มกัมา 
   ถ่ายรูปที่สะพานแห่งนี ้เป็นสะพานไม้อนัเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป มีอายมุากกว่า 600 ปี สร้างขึน้ใน 



 

   ศตวรรษท่ี 14 โดยตลอดแนวสะพานนัน้ถกูประดบัด้วยภาพเขียน ที่บอกเลา่ถึงประวติัของ 
   ประเทศแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก สร้างขึน้เพื่อทอดตวัข้ามแม่น า้รอยส์ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบทอดข้าม
   แม่น า้รอยส์ ตลอดสะพานประดบัด้วยภาพเขียน ที่บอกเลา่ถึงประวติัศาสตร์ของประเทศได้เป็น
   อย่างดี สะพานนีเ้คยถกูไฟไหม้เสียหายมากในปี 1993 แม้บางสว่นจะถกูไฟไหม้และได้รับการ 
   บรูณะจนสวยงาม  
   ให้ท่านมีเวลาเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองสวยงามที่น่าช้อปปิง้ หรือจะเรียกว่าเมืองบติูกก็ไม่ผิด 
   ท่านสามารถเดินเลน่ไปตามถนนสายแคบ ๆ หรือจตรัุส สแควร์และเพลิดเพลินไปกบัร้านค้า 
   โอ่อ่า ได้พบสินค้าที่ถกูใจ เช่น นาฬิกาสวิส และเคร่ืองอญัมณีที่ทรงคณุค่าระดบัโลก สินค้า 
   แฟชนัน าสมยัมีสไตล์ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ช็อกโกแลตสวิสที่ใคร ๆ ก็อยากลิม้รส 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสู ่เมืองเซนต์กัลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร/02.15 ชัว่โมง)เป็นเมืองทาง 
  ตอนเหนือของประเทศ Switzerland ที่ได้รับชื่อมาจากนกับญุ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา 
  คริสต์ในชมุชนเล็กๆเมื่อศตวรรษท่ี 7 เมืองเซนต์กัลเลนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็น 
  ศนูย์กลางทางศาสนา มหาวิหาร Abbey of Saint Gall ที่ตัง้อยู่ในย่านเมืองเก่าเป็นจดุท่องเที่ยว
  ส าคญัของเมือง ภายนอกของมหาวิหารอาจจะดธูรรมดาไม่น่าต่ืนเต้นเท่าไหร่ แต่การตกแต่ง 
  ภายในมหาวิหารนัน้อลงัการงานสร้างมากจริงๆ  

 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่  RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN      หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า (5)       เซนต์กัลเลน – เซนต์มอร์ริทซ์ – เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส – มิลาน     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  ออกเดินทางสู ่เมืองเซนต์มอร์ริทซ์ (190 กิโลเมตร/02.45 ชัว่โมง)เมืองตากอากาศและ 
  ศนูย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบและในปี ค.ศ.1864 
  ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดู 
  หนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขนักีฬาระดบัเวิลด์แชมเปีย้นชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศ
  โดยรอบตวัเมืองถกูโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดบันานาพนัธุ์ และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบ 
  อนัสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมือง
  นีอี้กแล้ว 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย  ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส  
  (BERNINA EXPRESS) จาก เมืองเซนต์มอริทซ์ มุ่งหน้าสูส่ถานี สถานีเมืองทริาโน่ ซึง่เป็น 
  รถไฟสายที่เก่าแก่ที่สดุของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1910  
  สมัผสัประสบการณ์การเดินทาง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอโุมงค์กว่า 55 อโุมงค์ ไต่ 
  ระดบัเป็นขัน้ๆสูค่วามสงูกว่า 2,253 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ชมความงามของขนุเขา สลบัทุ่ง 
  หญ้า และหบุเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซึง่เส้นทางสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสได้รับการประกาศ 
  เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2008 
  ***หากรถไฟเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสไม่สามารถรอบรับคณะได้ บริษัทจะจดัให้นัง่รถไฟ REGULAR 
  TRAIN ในเส้นทางเดียวกนัแทน***  
 
 
 
 
 
 
  ถึงสถานี เมืองทริาโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็น 
  เมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิลลา่เรียบหรูแสดงถึง 
  ฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้  
  ดอกไม้ สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ท าให้ดโูดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร/02.30 ชัว่โมง) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชัน่ 
  ศิลปะ และเคร่ืองหนงั เป็นเมืองแห่งแฟชัน่ส าคญัเมืองหนึ่งของโลก “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของ
  แคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีประชากร 
  ประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเก่ียวกบัประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า“ปาเนตโตเน”  
  อตุสาหกรรม ผ้าไหม และแหลง่ผลิตรถยนต์ อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟตุบอลอินเตอร์ 
  มิลานและสโมสรฟตุบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดงั,โรงละคร 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่  KILMA HOTEL MILANO FIERE  หรือเทียบเท่า 
 
วันที่หก (6)       มิลาน – เวียนนา – กรุงเทพฯ    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMO)ที่เป็นสญัลกัษณ์โดดเด่นที่สดุของ 
  เมืองนี ้และไม่ถกูท าลายลงในช่วงสงคราม ด้านหน้าคือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิค- 
  เตอริโอเอมมานูเอลท่ี 2 (VITTORIO EMANUELE II MONUMENT)ขณะทรงม้า ด้านใน 
  ดโูอโมมีกระจกสีที่สวยงาม กล่าวกนัว่าสถานที่นีคื้อสถานที่ใช้เก็บตะปซูึ่งใช้ตรึงพระเยซู ตะปนูี ้
  จะน าลงมาให้ประชาชนเข้าชมปีละครัง้ในเดือนกนัยายน  จากนัน้อิสระท่านที่ แกลเลอเรีย  
  วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 (GALLERIA VITTORIOEMANUELE II)ซึง่เป็นย่านช้อปปิง้ 
  อาเขตที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี เพื่อให้เป็น  
  ห้องรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (MILAN) เป็นอาคารหลงัแรก ๆ ของยโุรปที่ใช้โครงเหล็กในการ 



 

  ก่อสร้าง พืน้ตกแต่งด้วยโมเสกเป็นรูปทวีปต่าง ๆ อาคารอย่างมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดงัชาว 
  อิตาล ี
 
 
 
 
 
  น าทกุท่านสู ่SERRAVALLE OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม 3 ชัว่โมง 
  กบัสินค้ามากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY,  
  CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ 
  อีกมากมาย   
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเอ้าท์เล็ตตามอธัยาศยั (ไม่รวมในค่าบริการ) 
  ได้เวลาพอสมควร พร้อมกนัที่จดุนดัหมาย บริการรถโค้ชน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
20.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินท่ี OS – 516    
22.05 น. ถึงสนามบิน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
23.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี OS – 025    
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
 
วันที่เจ็ด (7)  กรุงเทพฯ     
15.20 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชน์
  ของผู้ เดินทาง เป็นส าคญั และขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีเหต ุสดุวิสยัอนัมิได้อยู่ใน 
  ความควบคมุของบริษัท ฯ  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRANCE – SWITZERLAND – ITALY  
BERNINA EXPRESS 7D4N 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2 ทำ่น 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เดก็อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พักกับผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว  

เพิม่ทำ่นละ 

04 - 10 ธ.ค. 62  (วนัพอ่) 57,900  52,900 8,000 

27 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 (ปีใหม)่ 59,900  54,000 10,000 

11 - 17 เม.ย. 63  (สงกรานต)์ 65,900  60,500 9,000 

30 เม.ย. - 06 พ.ค. 63 (วนัแรงงาน) 60,900  54,900 10,000 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
2.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 20,000. – บำท  
2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 
3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ่้ำยตำมจรงิ (คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ / คำ่วซีำ่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ่้ำย 50% ของรำคำคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ่้ำยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทัวร ์
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่งกับ
สำยกำรบนิ และคำ่มัดจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมด 
ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีวซีำ่ไมผ่ำ่น (ทำ่นไดใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอยำ่งถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำงบรษัิทฯ ยนิดี
คนืคำ่ทวัรใ์ห ้โดยหักคำ่บรกิำรทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม คณะถอืวำ่ทำ่น
สละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คำ่ประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำร
เรยีกเก็บ 
6. คำ่ประกันอบุัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บำท, คำ่รักษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000.-บำท (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตัว) ตำม
เงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย = ทา่นละ 1,300 บาท **ช าระกอ่นเดนิทาง** 
2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฝร ัง่เศส 60 ยโูร (หรอืประมาณ 2,300 บาท) และคา่บรกิารศนูยย์นืค ารอ้ง VFS GLOBAL 

CENTER  ทา่นละ 1,250 บาท (ผูย้ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกับศนูยย์ืน่วซีำ่ในวันยืน่) 
3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
4. คำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์

เป็นตน้ 
5. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 
6. คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
7. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 



 

 
 

สนใจตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิ หรอืส ำรองทีน่ั่งไดท้ี ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำร
จลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำรบนิ 
และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุยโูร (Euro)  


