
  
  

 
 

รหัสโปรแกรม : 22367 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ITALY SWISS FRANCE 

8 DAY 5 NIGHTS / TURKISH AIRLINES 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง 17-24 / 24-31 ม.ีค.  2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

ขึน้ยอดเขำจงุเฟรำ Top of Europe 

ชมบรรยำกำศทะเลสำบโคโมส่ดุอลงักำร วหิำรดโูอโมแ่หง่มลิำน  

ชมบรรยำกำศเมอืงสดุคลำสสคิ ณ เมอืงซูค ลเูซริน์ เอนิเทอรล์ำเกน้ ดฌีง 

ชมหมูบ่ำ้นกอลมำร ์หนึง่ในหมูบ่ำ้นทีส่วยทีส่ดุในโลก 

แลนดม์ำรคส์ดุโรแมนตคิ หอไอเฟล ลอ่งเรอืบำโตมชุบนแมน่ ำ้แซน 

ชอ้ปป้ิงถนนฌ็องเซลเิซ ่

รำยกำรทวัร ์
วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์U  สำยกำรบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก และเอกสารแกท่า่น 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่อสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69  

สายการบนิ Turkish Airlines ใหน้ ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก.ตอ่ทำ่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง       ทะเลสำบโคโม-่โคโม-่มหำวหิำรมลิำน-แกลลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมำนเูอล             (-/L/D)  

06.10 น. เดนิทางถงึ อสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

08.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนำมบนิมลิำโน มลัเปนซำ โดยเทีย่วบนิที ่TK1873 

09.45 น.  เดนิทางถงึ สนำมบนิมลิำโน มลัเปนซำ (Milano Malpensa Airport) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง และรับสมัภาระ (เวลำในยโุรปชำ้กวำ่ไทย 5-6 ช ัว่โมงตำมฤดกูำล) 

  น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบโคโม ่(Lake Como) ระยะทาง 50 กม. ตัง้อยูใ่กลก้ับเมอืงโคโม ใน

แควน้ลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอติาลี บรเิวณเชงิเทือกเขาแอลป์ มีพื้นที่ 146 ตาราง

กโิลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอติาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและ

ทะเลสาบมัจจอเร ทางเหนือของทะเลสาบคือ เทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทาง

ธรรมชาต ิ เสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ คือ วลิล่า บา้นพักตากอากาศอันหรูหรา เรียงรายรอบๆ 

ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนยร์วมชนชัน้สูงและบุคคลมชีือ่เสยีงของยุโรป และเป็นยังหนึ่งใน

ทะเลสาบสวยทีส่ดุในยโุรป 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม เมอืงโคโม ่(Como) ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โคโมเ่ป็นเมอืงที่

ตัง้อยู่ในเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของเมอืงอยู่ตดิกับทะเลสาบโคโม่ โคโมเ่ป็นเมอืงท่องเทีย่วยอด

นยิมแห่งหนึง่ เป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชือ่ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยู่

มากมาย โดยในปี ค.ศ. 2013 โคโมม่จี านวนผูม้าพ านักคา้งคนืถงึ 215,000 คน เมอืงโคโม่ยังเป็น

ศูนยก์ลางอตุสาหกรรมผา้ไหมของอติาลทีีม่ชี ือ่เสยีง อกีทัง้เมอืงแห่งนี้ยังเป็นสถานทีส่ าหรับถ่ายท า

ภาพยนตรไ์ตรภาคชือ่ดัง อยา่ง Star Wars , James Bond 007 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิำน (Milan) ระยะทาง 50 กม. มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่ง

หนัง เป็นเมอืงแห่งแฟชั่นส าคัญเมอืงหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน       

มลิาน เป็นเมอืงหลวงของแควน้ลอมบารเ์ดยีในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอม

บารด์ ีมปีระชากรประมาณ1,308,500 คน และมชีือ่เสยีงเกีย่วกับประเพณีครสิตม์าสทีเ่รยีกว่า ปาเนต

โตเน อุตสาหกรรมผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อัลฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ ิ

ลานและสโมสรฟตุบอลเอซมีลิาน,มภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง,โรงละครโอเปรา่ 

น าทา่นชม ดโูอโมแหง่มลิำน (Milan Duomo) มหาวหิารหนิออ่นแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอันดับ3ใน

ยุโรป สรา้งในปี1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัย

ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ500ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดับประดาไปดว้ยรูปปั้นนับ

กวา่ 3,000 รปู มหีลังคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีูปปั้นทองขนาด4เมตรของพระแม่

มาดอนน่าเป็นสงา่อยู ่มลีานกวา้งดา้นหนา้ดูโอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที2่ทรงมา้

คอืสถานทีจั่ดงานส าคัญตา่งๆ รอบๆเป็นศนูยร์วมรา้นคา้แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น า    



  
  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย แกลลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele)  อาคารศูนยก์ารคา้ทีเ่ป็นอาคารกระจกเก่าแกแ่ละสง่างามทีส่ดุของโลก ตัง้อยู่ในใจ

กลางเมอืงมลิาน เป็นศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมอันทันสมัย มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้ไม่ว่าจะเป็น

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองทา้ และนาฬกิา แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมาย อาท ิLouis Vuitton,Gucci,Prada 

Ferragamo, Armani,Versace หรอื เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

ทีพ่กั Klima Hotel Milano Fiere หรอืเทยีบเทำ่  

 

วนัทีส่ำม ซูค-ลเูซริน์-สะพำนไมช้ำเปล-อนสุำวรยีส์งิโต-อนิเทอรล์ำเกน้                       (B/L/-)  

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

   น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูค (Zug) ระยะทาง 247 กม.เมอืงทีส่วยงามราวกับเทพนยิาย ตัง้อยูท่าง

ภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้เมอืงนี้จงึถอืเป็นทีต่าก

อากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลก เคยเป็นเขตปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยที่

สดุแตปั่จจบุนัคอืเมอืงทีร่วยทีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มเีขตเมอืงเกา่ทีก่อ่ตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษ

ที1่3 อาคารบา้นเรอืนยงัคงสภาพดัง้เดมิไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่วีวิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของประเทศ  

 

 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) ระยะทาง 30 กม. เป็นเมอืงหลวงของรัฐลูเซริน์ใน

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ดว้ยความที่ลูเซริ์นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ท าให ้            

ลเูซริน์กลายเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ภาษาทางการ

ทีใ่ชใ้นลูเซริน์คอืภาษาเยอรมัน ตัง้อยูช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกตดิกับทะเลสาบลูเซริน์ มแีมน่ ้าร็อยสไ์หล

ออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมอืง จากเมอืงนี้สามารถมองเห็นเทอืกเขาแอลป์, เขาพลีาทุส และ

เขารกี ีลเูซริน์มภีมูอิากาศเย็นตลอดทัง้ปี จดุหมายตาทีส่ าคัญในเมอืงคอืคาเพ็ลลบ์รคึเคอ น าท่านชม

สัญลักษณ์ประจ าเมอืงลูเซริน์ซึง่ม ี2 อยา่ง คอื สะพำนไม ้ชำเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพาน

ไมท้ี่เก่าแก่สุดในโลกมอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของเมอืงลูเซริ์นน าท่าน

ชม อนุสำวรยีส์งิโต (Lion Monument) หรอืทีเ่รียกว่า เลอเวนิเด็งคม์าล เป็นประตมิากรรม

แกะสลักหนิผา ตัง้อยูใ่จกลางนครลเูซริน์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ อนุสรณ์นีร้ าลกึถงึการเสยีชวีติของ

ทหารสวสิฯผูถ้วายการอารักขาแดพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 ในสงครามปฏวิัตใิหญฝ่ร่ังเศส  

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

น าท่านชม ยำ่นเมอืงเกำ่ของเมอืงลูเซริน์  โดยเฉพาะบรเิวณจัตุรัส Hirchenplatz  สวยงามดว้ย

อาคารเก่าแก่ทีต่กแต่งดว้ยภาพเขยีนบนผนังดา้นนอก และหนา้มุขกระจก (Oriel)  ก าแพงเมอืง  

(Musegg Wall)  กับหอคอย 9 แห่ง ทีไ่ดรั้บการกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1400 ทอดตัวยาวเหยยีดอยูบ่น

เนนิเขาเนอืตัวเมอืงเป็นจดุขมววิทีด่สี าหรับคนชอบเดนิเทีย่ว อาคารหลายแหง่ในลเูซริน์ไดรั้บอทิธพิล

จากสถาปัตยการมอติาเลีย่น เชน่ ศาลาว่าการเมอืง เป็นอาคารสถาปัตยกรรมยคุเรอเนสซองสสืมัย

ศตวรรษที ่17  และอาคารท าเนียบรัฐบาลกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมของครสิตศ์ตวรรษที่ 16 โบสถ์



  
  

ส าคัญคู่เมอืงนี้คอื  โบสถห์อคอยคู่ Franziskanerkirche  และ Hofkirche (Collegiate Church of 

St. Leodegar) ซึง่สรา้งขึน้ตอนกลางศตวรรษที ่8 เป็นโบสถแ์รกในลูเซริน์ โบสถเ์คยถูกไฟไหม ้

เสยีหายเกอืบหมดเหลอืไวแ้ตห่อคอยแฝดยอดแหลม  (Twin Towers)  เทา่นัน้ 

อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั เพอืไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของทำ่น 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) ระยะทาง 68 กม. 

ทีพ่กั Hotel Central Continental Interlaken หรอืเทยีบเทำ่ (2 คนื) 

วนัทีส่ ี ่  อนิเทอรล์ำเกน้ – กรนิเดลวำลด ์- ยอดเขำจงุเฟรำ - อนิเทอรล์ำเกน้            (B/L/D)  

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวำลด ์(Grindelwald) ระยะทาง 20 กม. ระหว่างการเดนิทางท่าน

จะไดช้มววิทวิทัศนแ์บบสวสิเซอรแ์ลนดแ์ท ้ๆ  ทีม่ทีุง่หญา้อนัเขยีวขจ ีดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไม ้

ผล ิหรอืใบไมเ้ปลีย่นสใีนชว่งฤดูใบไมร้่วง พรอ้มน าคณะเปลีย่นบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมววิ” 

ทอ่งเทีย่วธรรมชาตบินภเูขาสงู แหง่แอลป์แลว้เปลีย่นเป็นรถไฟสายภเูขาที ่สถานีไคลน์ไชเด็ค รถไฟ

ทีจ่ะน าท่านเดนิทางลอดอุโมงคท์ีช่าวสวสิฯไดขุ้ดเจาะไวท้ีค่วามสูงถงึ 3,464 เมตรแลว้น าคณะลง

รถไฟ ณ สถำนรีถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป  Top of Europe สถานีบนยอดเขำจุงเฟรำ 

(Jungfraujoch)ซึง่ มคีวามสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)นักท่องเทีย่วหลายๆคนบอกว่าที่นี่

สวยงามดจุดนิแดนแหง่สวรรคน์ าคณะท่านเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palaceทีส่รา้งโดยการเจาะ

ธารน ้าแข็งเขา้ไปถงึ 30 เมตร ชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆจากนัน้ชมววิทวิทัศน์และสัมผัสหมิะที ่

ลำนพลำโต (Plateau) และไมค่วรพลาดการสง่โปสการด์จากทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืงบนยอดเขำจงุเฟรำ 

บำ่ย น าทุกท่านขึน้ โดมแกว้ ชมววิจุดสูงสุดของยุโรป เดนิผ่านอุโมงคถ์ ้าใตเ้ทอืกเขา เขา้สู่ ถ ำ้น ำ้แข็ง

(Ice Palace) ทีอ่ยูใ่ตอ้โุมงคธ์ารน ้าแข็งลกึ 30 เมตรทีภ่ายในแกะสลักน ้าแข็งเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่ง

น่าอัศจรรย์ประสบการณ์  น่าตื่นตาตื่นใจกับการเล่นหิมะที่ลานกวา้งไกลสุดสายตาบันทึกภาพ

ประทับใจ น าคณะทา่นเดนิทางลงจากเขา ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศววิทวิทศันอ์นังดงาม อกีดา้น

หนึง่ของ Top of Europe เปลีย่นรถไฟที ่สถำนไีคลนไ์ชเด็ค เพือ่เดนิทางสูส่ถานีสดุทา้ย สถานีเล

เทอรบ์รุนเน่น น าท่านน่ังรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น (Lauterbrunnen) 

ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นความสวยงามอกีหนึง่บรรยากาศ 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) ระยะทาง 11 กม. เมอืงตากอากาศสวยงาม

พรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืง ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแหง่คอื Thunersee และ Brienzersee

ท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม น าเทีย่วชม

ยา่นโฮอเีวก (Hoheweg) เป็นถนนทีม่คีวามส าคัญและมชีือ่เสยีงของการเป็นศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงใน

อนิเตอรล์าเคน ทีเ่รยีงรายดว้ยอาคารโบราณจากยคุศตวรรษที่ 19 ซึง่สว่นใหญ่บา้นไมส้ไตลส์วสิชา

เลต่อ์นัแสนน่ารัก เทีย่วชมสวนคาสโิน (The Casino gardens) ซึง่ตัง้อยูใ่นถนนโฮอเีวก ซึง่ไมไ่ดเ้ป็น

เพียงบ่อนคาสโินแต่ยังมชีือ่เสยีงในดา้นศูนย์กลางประชุมของอนิเตอร์ลาเคน มภีัตตาคารอาหาร

ประจ าถิน่ ซึง่มไีวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมากอกีดว้ย 



  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั Hotel Central Continental Interlaken หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ำ้ อนิเทอรล์ำเกน้ – กอลมำร ์– ดฌีง - มหำวหิำรดฌีง                                       (B/L/D)  

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอลมำร ์(Colmar) ระยะทาง 214 กม. เมอืงกอลมารเ์ป็นเมอืงหลวงของ

จังหวัดโอ-แร็งในแควน้อาลซสัในประเทศฝร่ังเศส เมอืงกอลมารต์ัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของ

ฝร่ังเศส เมอืงกอลมาร์ตัง้อยู่บนเสน้ทางไวน์ของอาลซัส และไดช้ือ่ว่าเป็น capitale des vins 

d'Alsace เมอืงหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซสั กอลมารเ์ป็นบา้นเกดิของจติรกรและชา่งแกะพมิพม์ารต์นิ 

โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ กอลมารม์ี

ชือ่เสียงในการอนุรักษ์เมอืงใหย้ังคงเป็นเมอืงที่มลีักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมอืง

โบราณ ในตัวเมอืงเกา่ก็มพีพิธิภัณฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยูอ่าศัยทีค่งสภาพเหมอืน

เมอืงในยคุกลาง อกีทัง้ยงัเป็นหนึง่ในหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดฌีง (Dijon) ระยะทาง 252 กม. เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโกต-ดอรใ์น

แควน้บรูก์อญในประเทศฝร่ังเศส ดฌีงเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารดฌีง ซึง่เป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทาง



  
  

ประวัตศิาสตร์ ทีม่กีารผสมผสานของสถาปัตยกรรมยุโรปอย่างหลากหลายในรอบหนึง่พันปี ตัง้แต่

สถาปัตยกรรมแบบกาเปเซยีง สถาปัตยกรรมกอธกิ และมาถงึยคุเรอเนสซองส ์และตัวอาคารบา้นเรอืน

ในเขตเมอืงปัจจบุนัมอีายรุาวชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่18 หรอืกอ่นหนา้นัน้ สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นแบบ

ดฌีง ไดแ้ก ่หลังคาเบอรก์นัด ีทีผ่ลติแผน่หลังคาจากดนิเผาเคลอืบ หรอื แทรร์าคอตตา (terracotta) 

อนัมสีสีนัฉูดฉาด เชน่ เขยีว เหลอืง ด า ทีจ่ัดเรยีงบนหลังคาอยา่งสวยงามตามแบบเรขาคณติ 

น าท่านถ่ายรูปคู่ มหำวหิำรดฌีง (Cathedral of Dijon) หรอื อาสนวหิารนักบญุเบนีญแห่งดฌีง 

(Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon) เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลกิประจ าอัครมขุมณฑลดฌีง 

สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแดนั่กบญุเบนีญแห่งดฌีง โดยในสมัยแรกราวครสิตศ์ตวรรษที่ 6 มสีถานะเป็นเพยีง

โบสถแ์ห่งนักบญุเบนีญ และต่อมาในปี ค.ศ. 1731 ในชว่งปฏวิัตฝิร่ังเศสไดเ้ป็นทีต่ัง้ของมขุมณฑล

ดฌีง และภายหลังไดป้รับยกสถานะเป็นอคัรมขุมณฑลดฌีงในปี ค.ศ. 2002 **ถำ่ยรปูดำ้นนอก** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
ทีพ่กั Kyriad Gare Hotel Dijon หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ก ปำรสี – ลอ่งเรอืบำโตมชุ – หอไอเฟล – ประตชูยั – พพิธิภณัฑล์ฟูร ์– ชอ้ปป้ิง  

                     ถนนฌ็องเซลเิซ ่                                                                                       (B/L/D)  

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงปำรสี (Paris) ระยะทาง 315 กม. เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่ี

มนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุนักรงุ

ปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิล

ของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สือ่แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่

ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

บำ่ย น าท่าน ลอ่งเรอืบำโต มุช (Bateaux Mouches Cruise) ชมแมน่ ้าแซน (Seine River) ทีไ่หล

ผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝาก

ฝ่ังแมน่ ้า เชน่ หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ูฟ และโบสถโ์นตเตรอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เป็นอกี

หนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจส าหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ค าว่า บาโต มูช (Bateaux 

Mouches) นัน้เป็นค าทีม่าจากชือ่เครือ่งหมายทางการคา้ ของ คอมปานี เดส บาโต มชู ซึง่เป็นหนึง่

ในผูใ้หบ้รกิารล่องเรือในกรุงปารสี เรอืที่น าเที่ยวนี้เป็นทีน่ิยมมากใน ปารีส เรือมทีี่นัง้เยอะและจะมี

บรเิวณทีเ่ปิดและปิดหลังคาใหเ้ลอืกน่ังได ้

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัทรอคำเดโร (Place Du Trocadero) บรเิวณทีด่ทีีสุ่ดในการชมววิ             

หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประตมิากรรมเหล็ก สัญลักษณ์ประจ ากรุงปารสี ใหท้่านถ่ายภาพอันน่า

ประทับใจ (หมายเหตุ: ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมค่าขึน้ลฟิตข์องหอไอเฟล)  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับ

ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีน ในศกึ

เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปีค.ศ.1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่าน (ถำ่ยรูปดำ้นนอก) คู่กับ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre) หรอืในชือ่ทางการว่า The Grand 

Louvre เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัวตกึทีต่ัง้เคย

เป็นพระราชวังมากอ่น โดยกษัตรยิฟิ์ลปิ-ออกสัตัส สรา้งเป็นป้อมปราการ จากนัน้พระเจา้ชารล์ที ่5 ได ้

ขยายป้อมปราการลูฟรใ์หเ้ป็นพระราชวัง ซึง่พระเจา้หลุยส ์13 และ 14 เคยประทับอยู่ทีน่ี่ ปัจจุบัน 

ลูฟร ์เป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 

40,000 ชิน้ มตีัง้แตศ่ลิปะ สมยัอทีรัสกัน  กรกี โรมัน อยีปิตภ์าพเขยีนและปตมิากรรมยคุเรเนสซองซ ์

ใหท้า่นถา่ยรปูกบัปิรามดิแกว้ ซึง่เป็นทางเขา้หลัก  

ไดเ้วลาอันสมควรใหท้่านได ้อสิระชอ้ปป้ิงในกรุงปำรสี ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงแฟชั่นของโลก 

เป็นเมืองที่เป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ ณ ถนนฌ็องเซลเิซ ่

(Champs-Élysées) มคีรบครัน้ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้,เครือ่งประดับ,เครื่องส าอาง,น ้าหอม 

ท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าจากเกอืบทั่วทุกมุมโลกไดท้ี่เมอืงนี้ อาท ิเช่น Louis 

Vitton, Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, Balenciaga, Escada, Ermenegildo Zegna, John 

Galliano, Roberto Cavalli, Miu Miu, Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, 

Loewe, Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada ฯลฯ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงใน



  
  

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่จกลางกรงุปารสี แกลเลอรี ่ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอื 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั เพอืไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของทำ่น 

ทีพ่กั    Kyriad Paris Nord Porte De St Ouen หรอืระดบัเทยีบเทำ่  

(โรงแรมอยูใ่กลส้ถำนรีถไฟฟ้ำใตด้นิใชเ้วลำเดนิทำง 5นำท)ี 

วนัทีเ่จ็ด  กรงุปำรสี – สนำมบนิกรงุปำรสี                                                                   (B/-/-) 

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้เป็นเวลาอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นและเก็บสมัภาระตามอธัยาศัย หรอืจะเดนิเลน่เลอืกซือ้

สนิคา้ของฝากกอ่นกลบัประเทศไทย  

12.00 น.   เชค็เอาทจ์ากโรงแรมทีพ่ัก ทกุทา่นสามารถฝากกระเป๋าไวท้ีโ่รงแรมทีพั่ก และยงัคงท าการชอ้ปป้ิง 

หรอืรับประทานอาหารกลางวันในบรเิวณใกลโ้รงแรมทีพ่ักได ้   

15.30 น.   น าคณะเดนิทางสู ่สนำมบนิกรงุปำรสี (Charles de Gaulle Airport) 

18.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนำมบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK1828 

 

วนัทีแ่ปด      สนำมบนิอสิตนับลู –  กรงุเทพ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

00.10 น. เดนิทางถงึ อสิตนับลู ประเทศตรุก(ีแวะเปลีย่นเครือ่ง) 

01.55 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบั 
ท ัง้นีท้ำ่นสำมำรถใหท้ปิหวัหนำ้ทวัรช์ำวไทยไดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจของทำ่น 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทำ่น 

เด็กอำย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กอำย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจำ่ย
เพิม่ 

17-24 มนีำคม 2565 65,999.- 65,999.- 63,000.- 59,000.- 15,000.- 

24-31 มนีำคม 2565 65,999.- 65,999.- 63,000.- 59,000.- 15,000.- 



  
  

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรอ์ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วในตำ่งประเทศ 

ตำมกฎหมำย สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Kilma Hotel Milano Fiere หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

2. Hotel Central Continental Interlaken หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

3. Kyriad Gare Hotel Dijon หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

4. Kyriad Paris Nord Porte de St Ouen หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารทัง้หมด 14 มือ้ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ  (มือ้เชา้ 5 มือ้ มือ้กลางวัน 5 มือ้ มือ้เย็น 4 มือ้)   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 คำ่บรกิำรน ำ้ด ืม่ทำ่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์ำ่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทำ่น 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คำ่วซีำ่เชงเกน้ 

× คำ่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

× คำ่ตรวจ RT PCR ขำออกจำกประเทศไทย และ RT PCR ขำเขำ้ประเทศไทย  

× คำ่โรงแรมกกัตวัตอนมำถงึประเทศไทย 1 วนั 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สำยกำรบนิอนญุำตใหโ้หลดสมัภำระไดท้ำ่นละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กนิ 25 กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมอธัยำศยั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

×   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิำรแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพำสปอรต์แลว้เทำ่น ัน้ 

บำงประเทศในสหภำพยโุรป ไมร่บัรองกำรฉดีวคัซนีจำกประเทศจนี  

พำสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

→เง ือ่นไขกำรจอง และ วธิกีำรช ำระเงนิ: 

 มดัจ ำทำ่นละ 25,000 บำท ภายใน 2 วัน หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ ำนวน 40,999 บำท ช ำระภำยใน 30 วนักอ่นเดนิทำง  

 กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวนัเดนิทำง 30 วนั ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วันกอ่นเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่น

และคนืเงนิจ านวน 15,000 บำท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง

อเีมล  

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // หำกไมส่ง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกจิน ำเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่13 กมุภาพันธ ์2565  คนืเงนิจ านวน 15,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่14 กมุภาพันธ ์– 1 มนีาคม  2565  คนืเงนิจ านวน 39,500 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่2 มนีำคม 2564 จนถงึวนัเดนิทำงไมค่นืคำ่ทวัรท์กุกรณี  



  
  

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรยืน่ขอวซีำ่ VISA  (ตอ้งมำโชวต์วัทีส่ถำนทตูเพือ่สแกนลำยนิว้มอืทกุทำ่น) 

o หนงัสอืเดนิทำงทีเ่หลอือำยใุชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + หนงัสอื
เดนิทำงเลม่เกำ่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทกุเลม่ 

o รปูถำ่ยส ี(ตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉำกหลงัเป็นสขีำวเทำ่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซ็นตเิมตร จ ำนวน 2 รปู ขึน้อยูก่บั 
ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รปูตวัอยำ่งดงันี)้ 

 

 

 

 

 

 

o หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย ส าเนาหลักฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง + 

แปลภำษำองักฤษ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  

*พนกังำนบรษิทั หนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิ ระบชุือ่-ต ำแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลำใหค้รบ เป็นภำษำ 

องักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 

สถานทตู  

*เจำ้ของบรษิทัและกรรมกำรบรษิทั ส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภำษำองักฤษ  

*ขำ้รำชกำรและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 

o หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิ (สถำนทตูรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทำ่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจำกออมทรพัยแ์ละ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงนิอืน่ๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐำนกำรเงนิของทำ่นสมบรูณ์ 
ทีส่ดุ)  

*1.หนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

*2.Statement เป็นภำษำองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทกุหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จำกธนำคำรตวัจรงิ  

*******************ส ำคญัในกำรขอสเตทเมน้ท*์******************** 

** กรณุำสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอรต์ (ทำงเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลกูคำ้วำ่ควรจะตอ้งไปขอจำก 

ธนำคำรวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  

* เด็กจะตอ้งท าเอกสารรับรองบญัช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบญัชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอื

มารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 

ทีว่า่การอ าเภอ 



  
  

o ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ชุด 
o ส ำเนำบตัรประชำชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื ส ำเนำสตูบิตัร 1 ชุด  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยำ่ 1 ชุด  

***กรณีทีฝ่่ำยใดฝ่ำนหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.ส ำเนำสมรส 2.ส ำเนำใบมรณะบตัร โดยเอกสำร

ท ัง้หมดจะตอ้งมกีำร  

o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้ม)ี 1 ชุด 
o กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

กำรถำวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 

ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หำกสถำนทตูมกีำรเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู 
ยกเลกิวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

*หมำยเหต*ุ กำรนดัควิยืน่วซีำ่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยำ่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจ ำนวนควิของสถำนทตูใน

แตล่ะวนั เพรำะฉะน ัน้ วนัทีล่กูคำ้ตอ้งกำรยืน่วซีำ่ ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ จะไดย้ืน่เสมอไป 

*เอกสำรทีใ่ชย้ืน่อำจจะมปีรบัเปลีย่นบำงอยำ่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทำงเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 

 

 

 
 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15
ทำ่น ตำมทีก่ ำหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่น
กำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่น ัน้  

การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์

ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 

ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



  
  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 



  
  

 


