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  FRANCE – SWITZERLAND – ITALY  
BERNINA EXPRESS 7D4N 

เดนิทางโดยสายการบนิลุฟทฮ์ันซา่เยอรมันแอรไ์ลน ์(LH)  
และออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก (11/04/2020) กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์     
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอินชัน้ทศันาจร สายการบินลุฟทฮ์ันซ่า เยอรมัน แอร์

ไลน ์(LH) GATE 4 COUNTER G ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินโดยเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
23.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบนิ LH – 773   
  ***พักค้างคืนบนเคร่ืองบิน*** 

วันทีส่อง (12/04/2020) แฟรงคเ์ฟิรต์ – สตราสบูรก์  
06.00 น. ถึงสนามบนิสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสือเดนิทางและพิธีการ

ศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ บรกิารรถโคช้รอรบัทา่นท่ีสนามบนิ 
เชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองสตราสบูรก์ (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร/03.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ

แควน้อลัซาส ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแมน่ า้ไรน ์บนพรมแดนตดิกบัประเทศเยอรมนีไดช่ื้อวา่เป็นหวัใจของยโุรป  
 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าท่ีเรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามท่ียิ่งใหญ่ 

(Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพทูัง้หลงัโดยสรา้งขึน้ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใช้
เวลาในการก่อสรา้งนานกวา่ 260 ปี อิสระใหท้า่นถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พักที ่ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเทา่ 
 

วันทีส่าม (13/04/2020) สตราสบูรก์ – ริคเวียร ์– EGUISHEIM – กอลมาร ์– สตราสบูรก์          
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางเท่ียว หมู่บ้านริคเวียร ์(RIQUEWIHR) (65 กิโลเมตร/01.00 ชั่วโมง) ในแควน้อัลซาส ท่ีน่ี

เป็นหมู่บา้นเล็กๆน่ารกัๆในหบุเขาโอบลอ้มไปดว้ยไรอ่งุ่น มีช่ือเสียงในเรื่องของไวน ์ถือเป็นแหล่งผลิตไวน ์มี
ช่ือเสียงอันดับต้นๆของประเทศ  และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE หมู่บา้นท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น หนึ่งในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของฝรั่งเศส บรรยากาศภายใน
หมู่บา้นจะคลา้ยกับเมืองแห่งเทพนิยาย สีสันสดใส บา้นเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาดว้ย
ดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิน้เล็กชิน้นอ้ยท่ีน่ารกัๆเตม็ไปหมด 

 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเท่ียวชม หมู่บา้นเล็กนา่รกัเมืองหนึ่งท่ีติดใจมากมายคือ EGUISHEIM เน่ืองจากตัง้อยูใ่นเสน้ทางชม
ชิมเท่ียวไรไ่วนข์องแควน้อลัซาส ซึ่งมีช่ือในการผลิตไวน ์ จงึมีนกัท่องเท่ียวไปเยือนพอควรแมจ้ะเป็นหมู่บา้น
เล็กๆท่ีมีพลเมืองแค ่1,600 คน  ความนา่รกัของหมูบ่า้นนีมี้แคไ่หน ดไูดจ้ากเครดิตท่ีไดร้บัเลือกเป็นหมู่บา้นท่ี
เป็นท่ีโปรดปรานช่ืนชอบท่ีสดุของฝรั่งเศส (VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS) ประจ าปี 2013  และยงั
เป็นสมาชิกในกลุม่ LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE ซึ่งแปลวา่ “หมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสดุของ
ฝรั่งเศส” โดยมีคณุสมบตัิตรงตามก าหนดท่ีวา่ ตอ้งมีพลเมืองไมเ่กิน 2,000 คน ตอ้งมีลกัษณะบรรยากาศของ
ความเป็นชนบทอยู่ และตอ้งมีโบราณสถานแหง่ชาตอิยูใ่นเมืองใหท้า่นไดเ้ดนิเท่ียวชม 

 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร ์(80 กิโลเมตร/01.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อนัเป็นเมืองบา้นเกิดของ จิตร
กร และช่างแกะพิมพม์ารต์ิน โชนเกาเออร ์และประติมากรเฟรเดริก โอกสุต ์บารต์อลดี ผูอ้อกแบบอนสุาวรีย์
เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนตกิ เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานท่ีท่ีคูร่กัมกั จะใหค้  าสญัญาใน
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ความรกัระหว่างกันและกัน ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ จึงท าให้
เมืองกอลมาร ์เป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีโรแมนตกิในฝันของใครอีกหลายคน   

 
 
 
 
 
 

เดนิทางถึง เมืองกอลมาร ์น  าทา่น ชมเมืองกอลมาร ์ดนิแดนแหง่ความงาม ท่ีมีตกึราบา้นชอ่ง สวยงามมี
จดุเดน่อยูท่ี่ความงามของดอกไมท่ี้มีอยูท่ั่วเมือง จดัเป็นอีกเมืองท่ีถกูจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก จน
ไดร้บัการขนานนามวา่ ลิตเติล้เวนิซปัจจบุนัเมืองเก่าแก่แหง่นีไ้ดก้ลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็นอนัดบัตน้ๆ
ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะ สถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบา้นเรือนท่ี
สวยงาม และไดร้บัการดแูลรกัษา ไวเ้ป็นอย่างดี บา้นเรือนแบบนี ้ เรียกวา่ Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ 
Fachwerkhaus (เยอรมนั) เป็นบา้นครึง่ไมซุ้งซึ่งเป็นแบบบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละเห็นไดท้ั่วไปในแควน้อลั
ซาส ลกัษณะพิเศษของบา้นจะขึน้โครงบา้นดว้ยไมท้ัง้หลงัรวมทัง้หลงัคาก่อน จากนัน้ก็จะโบกปนูระหว่างชอ่ง
ไมแ้ลว้ทาทบัดว้ยสีสนัสวยงามตามใจเจา้ของบา้น เมืองนีย้งัมีคลองน า้ไหลผ่าน ซึ่งบรเิวณนีถ้กู เรียกวา่ Little 
Venice เป็นมมุบงัคบัท่ีนกัท่องเท่ียวสว่นมากตอ้งมาเก็บภาพเป็นท่ีระลกึ จนไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทาง
กลบัสูท่ี่พกัท่ี ชานเมืองสตราสบูรก์  

 
 
 
 
 
 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเทา่ 

วันทีส่ี่ (14/04/2020) สตราสบูรก์ – ลูเซิรน์ – เซนตกั์ลเลน    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (228 กิโลเมตร/03.30 ชั่ วโมง) เมืองท่ีคุ้นเคยดีส าหรับคนไทยเมืองท่ีมี

นกัท่องเท่ียวนิยมมาเยือนมากท่ีสุด และยงัมีความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพันธรฐัอีกดว้ย เมืองนี ้
ตัง้อยูร่มิทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่เวียวาลดส์แตรท์เตอรห์มายถึง ทะเลสาบส่ีพนัธรฐั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านชม อนุสาวรียสิ์งโตลูเซิรน์ (LION MONUMENT) อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองลูเซิรน์ และเป็นอนุสาวรียส์  าหรบัทหารสวิสท่ีตายในหนา้ท่ีท่ีฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิรน์ 
ส าหรบัความกลา้หาญและความซ่ือสตัยใ์นหนา้ท่ี แกะสลกั อยู่ บนหน้าผา  ท่ี หั วข องสิ งโตจะมี โล่  ซึ่ ง มี
กากบาทสญัลกัษณข์องสวิสเซอรแ์ลนดอ์ยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 
2 ปี ตัง้แตค่ศ1819-1821สรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ทหารสวิสในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัยแ์ละรกัภกัดี  
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 น าทา่นชม สะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สญัลกัษณข์องเมืองท่ีใครๆ ก็มกัมาถ่ายรูปท่ีสะพานแห่ง
นี ้เป็นสะพานไม้อันเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 โดยตลอดแนว
สะพานนั้นถูกประดบัด้วยภาพเขียน ท่ีบอกเล่าถึงประวตัิของประเทศแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก สรา้งขึน้เพ่ือ
ทอดตวัขา้มแม่น า้รอยส ์ตัง้อยู่ริมทะเลสาบทอดขา้มแม่น า้รอยส ์ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียน ท่ีบอก
เล่าถึงประวตัิศาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างดี สะพานนีเ้คยถูกไฟไหมเ้สียหายมากในปี 1993 แมบ้างส่วน
จะถกูไฟไหมแ้ละไดร้บัการบรูณะจนสวยงาม  
 ใหท้า่นมีเวลาเท่ียวชม เมืองลูเซิรน์ เมืองสวยงามท่ีน่าชอ้ปป้ิง หรือจะเรียกวา่เมืองบตูกิก็ไมผ่ิด ท่านสามารถ
เดินเล่นไปตามถนนสายแคบ ๆ หรือจตรุสั สแควรแ์ละเพลิดเพลินไปกบัรา้นคา้โอ่อ่า ไดพ้บสินคา้ท่ีถกูใจ เช่น 
นาฬิกาสวิส และเคร่ืองอัญมณีท่ีทรงคุณค่าระดับโลก สินคา้แฟชันน าสมัยมีสไตล ์และท่ีขาดไม่ไดก็้คือ 
ช็อกโกแลตสวิสท่ีใคร ๆ ก็อยากลิม้รส 

 
 
 
 
 

 
ออกเดนิทางสู ่เมืองเซนตกั์ลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร/02.15 ชั่วโมง)เป็นเมืองทาง ตอนเหนือของ
ประเทศ Switzerland ท่ีไดร้บัช่ือมาจากนกับญุ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นชมุชนเล็กๆเม่ือ
ศตวรรษท่ี 7 เมืองเซนตกั์ลเลนมีช่ือเสียงดา้นการทอ่งเท่ียวและเป็นศนูยก์ลางทางศาสนา มหา
วิหาร  Abbey of Saint Gall ท่ีตัง้อยูใ่นยา่นเมืองเก่าเป็นจดุทอ่งเท่ียวส าคญัของเมือง ภายนอกของมหาวิหาร
อาจจะดธูรรมดาไมน่า่ต่ืนเตน้เทา่ไหร ่แตก่ารตกแตง่ภายในมหาวิหารนัน้อลงัการงานสรา้งมากจรงิๆ  

 
 
 
 
 

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พักที ่  RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN  หรือเทียบเทา่ 
 

วันทีห้่า (15/04/2020) เซนตกั์ลเลน – เซนตม์อรร์ิทซ ์– เบอรนี์น่าเอ็กซเ์พรส – มิลาน     
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตม์อรร์ิทซ ์(190 กิโลเมตร/02.45 ชั่วโมง)เมืองตากอากาศและศนูยก์ลางกีฬาสกีท่ี
มีช่ือเสียงระดบัโลกเมืองตากอากาศฤดหูนาวท่ีแสนสงบและในปี ค.ศ.1864  ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของ
เมือง และเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าใหเ้กิดกิจกรรมกีฬาฤดหูนาวตา่งๆ และเป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาระดบั
เวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตวัเมืองถกูโอบลอ้มไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบันานา
พนัธุ ์และวิวทิวทศันข์องทะเลสาบ อนัสวยงาม กล่าวไดว้่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไม่มีท่ีใดจะหรู
และแพงยิ่งกวา่เมืองนีอี้กแลว้ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส  (BERNINA 

EXPRESS) จาก เมืองเซนตม์อริทซ ์มุ่งหนา้สู่สถานี สถานีเมืองทิราโน่ ซึ่งเป็นรถไฟสายท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ.1910 สมัผสัประสบการณก์ารเดินทาง ผา่นสะพาน
กว่า  196 สะพาน   และอุโมงค์กว่า  55 อุโมงค์ ไต่ระดับ เป็นขั้นๆสู่ ความสูงกว่า  2,253 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล ชมความงามของขนุเขา สลบัทุง่หญา้ และหบุเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซึ่งเสน้ทางสายเบอรนี์
นา่ เอ็กซเ์พรสไดร้บัการประกาศ เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดเ์ม่ือปี ค.ศ. 2008 

 ***หากรถไฟเบอรนี์นา่เอ็กซเ์พรสไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้บรษิัทจะจดัใหน้ั่งรถไฟ REGULAR  
 TRAIN ในเสน้ทางเดียวกนัแทน***  

 
 
 
 
 
 
  

ถึงสถานี เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแควน้เวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดน
ระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้
ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน า้ น า้พุ ทะเลสาบ เนินเขา ท่ี
ลอ้มรอบ ท าใหด้โูดดเดน่ 

 
 
 
 
 
 

 ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร/02.30 ชั่วโมง) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่น ศิลปะ และ
เครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นส าคญัเมืองหนึ่งของโลก “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบารเ์ดียใน
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบารดี์ มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมี
ช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีครสิตม์าสท่ีเรียกวา่“ปาเนตโตเน”  อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์
อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรม์ิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน ,มีภาพวาดเฟรสโก้ท่ีมี
ช่ือเสียงโดง่ดงั,โรงละคร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่ KILMA HOTEL MILANO FIERE  หรือเทียบเทา่ 

 
วันทีห่ก (16/04/2020) มิลาน – เวียนนา – กรุงเทพฯ    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้ น าท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMO)ท่ีเป็นสญัลกัษณโ์ดดเดน่ท่ีสุดของเมืองนี ้และไม่

ถูกท าลายลงในช่วงสงคราม ดา้นหนา้คือ พระบรมราชาสาวรียพ์ระเจ้าวิค-เตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 
(VITTORIO EMANUELE II MONUMENT)ขณะทรงม้า ดา้นในดูโอโมมีกระจกสีท่ีสวยงาม กล่าวกันว่า
สถานท่ีนีคื้อสถานท่ีใชเ้ก็บตะปูซึ่งใชต้รึงพระเยซู ตะปูนีจ้ะน าลงมาใหป้ระชาชนเข้าชมปีละครัง้ในเดือน
กั น ย ายน   จ ากนั้ น อิ ส ระท่ าน ท่ี  แ ก ล เล อ เรี ย  วิ ค ต อ ริ โอ  เอ ม ม า นู เอ ล ที่  2 (GALLERIA 
VITTORIOEMANUELE II)ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง
นานถึง 12 ปี เพ่ือใหเ้ป็น ห้องรบัแขก แห่ง กรุงมิลาน (MILAN) เป็นอาคารหลังแรก ๆ ของยุโรปท่ีใช้โครง
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เหล็กในการก่อสรา้ง พืน้ตกแต่งดว้ยโมเสกเป็นรูปทวีปต่าง ๆ อาคารอย่างมีรสนิยมโดยสถาปนิกช่ือดงัชาว
อิตาลี 

 
 
 
 
 

น าทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 3 ชั่วโมง กับสินคา้
ม า ก ม า ย  อ า ทิ  เช่ น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย   
 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเอา้ทเ์ล็ตตามอธัยาศยั (ไม่รวมในคา่บริการ) ไดเ้วลาพอสมควร 
พรอ้มกนัท่ีจดุนดัหมาย บรกิารรถโคช้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบนิท่ี OS – 516    
22.05 น. ถึงสนามบนิ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปล่ียนเครื่อง 
23.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี OS – 025    
  ***พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบนิ***  
วันทีเ่จ็ด (17/04/2020) กรุงเทพฯ     
15.20 น. ถึงสนามบนิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
หมายเหตุ โปรแกรมการทอ่งเท่ียวนี ้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง 
เป็นส าคญั และขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีมีเหต ุสุดวิสยัอนัมิไดอ้ยู่ในความควบคมุของบริษัท ฯ  โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ 

 
FRANCE – SWITZERLAND – ITALY  

BERNINA EXPRESS 7D4N 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2 ทำ่น 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว  

เพิม่ทำ่นละ 

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

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
2.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 20,000. – บำท  
2.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 
3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
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3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ (คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ / คำ่วซีำ่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทัวร ์
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่งกบั
สำยกำรบนิ และคำ่มดัจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมด 
ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีวซีำ่ไมผ่ำ่น (ทำ่นไดใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอยำ่งถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำงบรษัิทฯ ยนิดี
คนืคำ่ทวัรใ์ห ้โดยหักคำ่บรกิำรทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม คณะถอืวำ่ทำ่น
สละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำร
เรยีกเก็บ 
6. คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุ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 ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวันยืน่) 
3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
4. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์

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

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำร
จลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำรบนิ 
และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุยโูร (Euro)  


