




 วัันที่่� 1   ออกเดิินที่างจากกรุุงเที่พฯ - กรุุงโรุม (อิตาลี่)

วัันที่่� 2  กรุุงโรุม - โคลีอสเซี่ยม - นำ�าพุเที่รุวั่� - บัันไดิสเปน – นครุ วัาติกัน 
             - มหาวัิหารุเซีนต์ปีเตอรุ์ - ฟลีอเรุ้นซี์

กำำ�หนดกำ�รเดินท�ง

21.00 น. 

00.01 น. 
05.55 น. 

12.00 น. 
บ่่�ย 

19.30 น. 

พรุ้อมคณะที่่�สนามบัินสุวัรุรุณภููมิ อาคารุผูู้้โดิยสารุ รุะหวั่างปรุะเที่ศ เคาน์เตอรุ์ D16-
19 สายการุบัินไที่ย เจ้าหน้าที่่�คอยอำานวัยควัามสะดิวักในเรุ่�องสัมภูารุะแลีะการุเช็็คอิน

ออกเดิินที่างสู่กรุุงโรุม โดิยสายการุบัินไที่ย เที่่�ยวับัินที่่� TG 944 
ถึึงที่่าอากาศยาน ลี่โอนารุ์โดิ-ดิาวัินช็่ ที่่�กรุุงโรุม ผู้่านการุตรุวัจคน เข้้าเมืองแลีะศุลีกากรุ
แลี้วันำาที่่าน เข้้าช็มสนามก่ฬาโคลีอสเซี่ยม สิ�งก่อสรุ้างที่่�ไดิ้รุับัการุยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 
สิ�งมหัศจรุรุย์ข้องโลีก สนามก่ฬาแห่งน่�ถึูกสรุ้างข้้�นในปี ค.ศ. 80  สามารุถึจุผูู้้ช็มไดิ้
ปรุะมาณ 50,000 คน ใต้พื�นสนามปรุะลีองม่ ห้องใต้ดิินที่่�สรุ้างข้้�นเพื�อข้ังสิงโต แลีะ
นักโที่ษปรุะหารุก่อนปลี่อยให้ออกมาต่อสู้กันกลีางสนาม ถึ่ายรุูปกับัปรุะตูช็ัยคอนส 
แตนติน, ผู้่านเข้ตอุที่ยานปรุะวััติศาสตรุ์ โรุมันฟอรุั�ม  ศูนย์กลีางช็่วัิตในเมืองข้องโรุมยุค
โบัรุาณ, จตุรุัสเวัเนเซี่ย ม่ อาคารุแบับัเรุอเนสซีองส์ ปาลีาซีโซี ดิิ เวัเนเซี่ย เคยเป็นฐาน 
บััญช็าการุใหญ่ข้องมุสโสลีิน่, อนุสาวัรุ่ย์วัิคเตอรุ์-เอ็มมานูเอ็ลี นำ�าพุเที่รุวั่� ผู้ลีงาน
มาสเตอรุ์พ่ซีข้องนิโคลีัส-ซีาลีวั่ แลี้วัอิสรุะให้ ที่่านไดิ้สำารุวัจสินค้าแบัรุนดิ์เนมบันถึนน
คอนดิอตติ ย่านบัันไดิสเปน ที่่�ม่ช็ื�อเส่ยงแลีะคลีาคลีำ�าไปดิ้วัยนักที่่องเที่่�ยวั 
รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ ภูัตตาคารุ 
เดิินที่างสู่ นครุรุัฐวัาติกัน รุัฐอิสรุะที่่�ม่สถึานะเป็นปรุะเที่ศที่่� เลี็กที่่�สุดิในโลีก แลีะ
ศูนย์กลีางข้องศาสนาครุิสต์นิกายโรุมันคาที่อลีิก ช็มควัามอลีังการุข้อง มหาวัิหารุเซีนต์
ปีเตอรุ์ ไดิ้รุับัการุตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรุูหรุา ช็มรุูปป้�นแกะสลีัก เฟียต้า ผู้ลีงานช็ิ�นเอก
ข้องไมเคิลีแองเจโลี เสาพลีับัพลีาที่่�ออกแบับัโดิยแบัรุ์นิน่ แลีะยอดิโดิมข้นาดิใหญ่ที่่�หาช็ม
ไดิ้ยาก ซีึ�งป้จจุบััน ลี้วันแต่เป็นสิ�งที่่�สำาคัญลีำ�าค่าคู่บั้านคู่เมืองข้องอิตาลี่
เดิินที่างสู่ภูาคกลีางเข้ตแควั้นที่อสคาน่า ที่่�ม่เมืองฟลีอเรุ้นซี์ เป็นเมืองหลีวัง รุะหวั่างเส้น
ที่างที่่านจะไดิ้เห็นรุ่องรุอยข้อง อารุยธรุรุมข้องช็าวัอ่ที่รุัสกัน ที่่�อยู่มาตั�งแต่ครุั�งก่อน
ครุิสต์กาลี  จนกรุะที่ั�งโรุมันเข้้ามาครุอบัครุองบั้านเรุ่อน ตลีอดิจนปรุาสาที่ เก่าแก่
ตั�งอยู่บันเนินเข้า เป็นช็ัยภููมิที่่�เหมาะสมผู้่านที่้องทีุ่่ง เกษตรุกรุรุม แลีะแหลี่งผู้ลีิตไวัน์ช็ั�น
ดิ่ข้องแควั้นน่� 
รุับัปรุะที่านอาหารุคำ�า ณ ภูัตตาคารุ 
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก  Starhotels Tuscany **** หรุ่อเที่่ยบัเที่่าในรุะดิับัเดิ่ยวักัน



07.00 น. 
08.00 น. 

12.30 น. 
บ่่�ย  

รุับัปรุะที่านอาหารุเช็้าที่่�โรุงแรุม 
เข้้าสู่ย่านเมืองเก่าข้องนครุฟลีอเรุ้นซี์ เมืองน่�เป็นศูนย์กลีาง แห่งศิลีปะในยุคเรุอเนสซีอง
ส์ แลีะเป็นเมืองต้นแบับัที่่�ไม่ อนุญาตให้รุถึโค้ช็เข้้าไปในเข้ตเมือง เนื�องจากเป็นที่่�ตั�งข้อง 
สถึานที่่�สำาคัญติดิอันดิับัโลีก มหาวัิหารุซีานตามาเรุ่ยเดิลีฟิโอเรุ หรุ่อ DUOMO แห่งนครุ
ฟลีอเรุ้นซี์ หอรุะฆััง หอศ่ลีจุ่มที่รุง 8 เหลี่�ยม งดิงามดิ้วัยศิลีปะแลีะสถึาป้ตยกรุรุมยืน 
ยาวัมากวั่า 500 ปี จตุรุัสซีินญอเรุ่ย เดิิมเป็นที่่�ตั�งรุูปป้�น เดิวัิดิข้องแที่้มานานกวั่า 3 
ศตวัรุรุษ ในป้จจุบัันถึูกเก็บัรุักษาไวั้ในแกลีลีอเรุ่ย อาคาเดิม่ ผู้่านอาคารุที่่�ม่รุูปป้�น 
ศิลีปินรุะดิับัโลีก พิพิธภูัณฑ์์อุฟฟิซี่ ที่่�เก็บังานศิลีปะลีำ�าค่าในยุคกลีาง สะพานเวัคคิโอ 
สะพานเก่าแก่ข้องเมืองที่่�ข้้ามแม่นำ�าอารุ์โน สรุ้างมาตั�งแต่ยุคโรุมัน แลีะถึูกสรุ้างแที่นที่่�อ่ก 
ครุั�งในปี 1345 จนกลีายเป็นสัญลีักษณ์ข้องเมือง แลี้วัออก เดิินที่างสู่ปิซี่า 
รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ ภูัตตาคารุ 
นำาช็ม หอเอนปิซี่า หอรุะฆัังแห่งน่�ถึูกปรุะกาศให้เป็นมรุดิกโลีกในปี 1987 แลีะยังเป็น 7 สิ�ง
มหัศจรุรุย์ข้องโลีกยุคกลีางอ่กดิ้วัย จตุรุัสดิูโอโมแห่งปิซี่า คือบัรุิเวัณที่่�ลี้อมรุอบัดิ้วัย 
กำาแพงใจกลีางเมืองปิซี่า ปรุะกอบัไปดิ้วัย มหาวัิหารุปิซี่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) 
หอศ่ลีจุ่ม (BAPTISTERY)

วัันที่่� 3   ฟลีอเรุ้นซี์ - หอเอนปิซี่า - ดิูโอโม่ - จัตุรุัสซีินญอเรุ่ย -  เวันิส 
             เมสเตรุ้



19.00 น.

07.00 น. 
08.00 น. 

12.00 น. 
13.30 น. 
บ่่�ย

รุับัปรุะที่านอาหารุ ณ ภูัตตาคารุ
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก  NH Venezia Laguna Palace **** หรุ่อเที่่ยบัเที่่าในรุะดิับัเดิ่ยวักัน

รุับัปรุะที่านอาหารุเช็้าที่่�โรุงแรุม 
เดิินที่างสู่ที่่าเรุ่อ Tronchetto เรุ่อนำาที่่านข้้ามสู่เกาะเวันิส ควัามโดิ่งดิังข้องเวันิสมาจาก
ลีักษณะพิเศษ ปรุะกอบัไป ดิ้วัยเกาะน้อยใหญ่กวั่า 118 เกาะ แลีะม่สะพานเช็ื�อมถึึงกัน 
กวั่า 400 แห่ง ไม่ม่ถึนนให้รุถึยนต์วัิ�ง ศูนย์กลีางอยู่ที่่� จัตุรุัส ซีานมารุ์โค รุายลี้อมรุอบั
ดิ้วัยอาคารุแบับัเวัเนเช็่ยน ที่่�แม้แต่นโปเลี่ยนยังหลีงไหลีกลี่าวัช็มวั่า  “The drawing  
room of Europe” จิบักาแฟในรุ้าน Cafe Florian ที่่�เปิดิให้บัรุิการุมาตั�งแต่ปี 1720 
ปลี่อยเวัลีาไปกับัควัามงาม ที่่ามกลีางบัรุรุยากาศอันแสนโรุแมนติก  ปาลีัซีโซี ดิูกาเลี  
วัังที่่�ปรุะที่ับัข้องเจ้าผูู้้ครุองนครุ เวันิสเคยรุุ่งเรุ่องในยุคกลีาง โบัสถึ์เซีนต์มารุ์ก อลีังการุ
ดิ้วัยสถึาป้ตยกรุรุมแบับัไบัแซีน ไที่น์, หอรุะฆััง ที่่�ม่ควัามสูง 98.6 ฟุต, เสาแห่งนักบัุญ,  
นอกจากน่�ยังเป็นแหลี่งกำาเนิดิศิลีปะการุเป่าแก้วัมูรุาโน่ งาน ฝีีมือตั�งแต่ครุั�งบัรุรุพบัุรุุษ, 
เรุ่อกอนโดิลี่า เรุาจะนำาที่่านสัมผู้ัสบัรุรุยากาศแห่งเวันิส ดิ้วัยการุลี่องเรุ่อพาย (นั�งลีำาลีะ  
6 ที่่าน) ลี่องไปตามคลีองน้อยใหญ่สู่ แกรุนดิ์คาแนลี เป็น คลีองที่่�กวั้างที่่�สุดิข้องเกาะ
จนสุดิปลีายที่างที่่�สะพาน เรุ่ยลีอัลีโต้ 
รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ ภูัตตาคารุ 
คณะนั�งเรุ่อกลีับัสู่ฝี้�งแผู้่นดิินใหญ่ที่่�ที่่าเรุ่อ Tronchetto 
เดิินที่างสู่ เมืองมิลีาน เข้้าสู่จุดิศูนย์กลีางอันศักดิิ�สิที่ธิ�คือ ดิู โอโม (DUOMO) มหาวัิหารุ
แบับักอธิคที่่�ม่อายุเก่าแก่กวั่า 600 ปี ศิลีปะโดิดิเดิ่นดิ้วัยหลีังคายอดิเรุ่ยวัแหลีมจำานวัน  
135 ยอดิ แลีะม่รุูปป้�นหินอ่อนจากทีุ่กยุคทีุ่กสมัยกวั่า 2,245 ช็ิ�น บันสุดิม่รุูปป้�นที่อง
ข้นาดิ 4 เมตรุข้องพรุะแม่มาดิอนน่า แกลีลีอเรุ่ย วัิคเตอรุ์ เอ็มมานูเอ็ลี ห้างสรุรุพ
สินค้าที่่�เก่าแก่ที่่�สุดิข้องอิตาลี่ จำาหน่ายสินค้าแฟช็ั�นจากแบัรุนดิ์หรุู, อ่กที่ั�งยังม่รุ้าน
อาหารุ บัารุ์ แลีะรุ้านกาแฟมากมายที่่�เปิดิให้บัรุิการุอ่กดิ้วัย โรุงลีะครุโอเปรุ่า ลีาสกาลี่า 
ช็มรุูปป้�นข้อง ลี่โอนาโดิ ดิาวัินช็่ จิตรุกรุเอกที่่�โดิ่งดิัง

วัันที่่� 4   เที่่�ยวัเกาะเวันิส - จตุรุัสซีานมารุ์โค – ลี่องเรุ่อกอนโดิลี่า - มิลีาน



19.00 น. รุับัปรุะที่านอาหารุคำ�า ณ ภูัตตาคารุ 
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก  DoubleTree by Hilton Hotel Milan **** 
หรุ่อเที่่ยบัเที่่าในรุะดิับัเดิ่ยวักัน

วัันที่่� 5  มิลีาน - ลีูเซีิรุน์ - อินเที่อลีาเก้น

08.00 น. 

12.00 น. 
บ่่�ย

 เดิินที่างสู่เมืองลีูเซีิรุน์ ผู้่านอุโมงค์ก็อธธารุ์ดิ เลีาะเลี่ยบัที่ะเลีสาบัข้นาดิใหญ่ที่่�ช็ื�อ
วั่า เวั่ยวัาลีดิ์สแตรุ์ที่เตอรุ์ อัน หมายถึึงที่ะเลีสาบัส่�พันธรุัฐ ที่่�ม่เรุ่�องรุาวัใน ปรุะวััติ
ศาสตรุ์เก่�ยกับัการุรุวัมช็าติแลีะก่อตั�ง สมาพันธรุัฐสวัิส เข้้าสู่ เมืองลีูเซีิรุ์น เมืองตาก
อากาศที่่�โดิ่งดิัง ม่เข้ตเมืองเก่ากำาแพงโบัรุาณ Water Tower แลีะสะพานไม้ Chapel 
Bridge ซีึ�งม่อายุกวั่า 600 ปี ถึ่ายรุูป กับัสิงโตแกะสลีักรุิมหน้าผู้า สัญลีักษณ์แห่ง
ควัามกลี้าหาญแลีะซีื�อสัตย์ต่อหน้าที่่�ข้องที่หารุสวัิส 
รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ ภูัตตาคารุ 
เดิินที่างต่อสู่ เมืองอินเที่อลีาเก้น อันเป็นแหลี่งที่่องเที่่�ยวัที่่�สำาคัญ ตั�งอยู่ที่ะเลีสาบัสอง
แห่งม่ภูาพข้องยอดิเข้ายูงเฟรุาเป็นฉากหลีัง อ่กที่ั�งยังเป็นเมืองแห่งการุพักผู้่อน สัมผู้ัส
บัรุรุยากาศอันบัรุิสุที่ธิ� เมืองเลี็ก ๆ บัรุรุยากาศเสมือนหนึ�งเมืองในหุบัเข้า ถึนนสายหลีัก 
เรุ่ยงรุายไปดิ้วัยรุ้านค้า รุ้านข้ายข้องที่่�รุะลีึก รุ้านอาหารุในสไตลี์แบับัสวัิส เพลีิดิเพลีินกับั
การุช็มเมือง แลีะช็้อปปิ�งสินค้าตามอัธยาศัย



19.00 น.

07.00 น. 
08.00 น. 

12.00 น. 
บ่่�ย 

19.00 น.

รุับัปรุะที่านอาหารุคำ�า ณ ภูัตตาคารุ 
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก  Hotel Metropole **** หรุ่อเที่่ยบัเที่่า ในรุะดิับัเดิ่ยวักัน

รุับัปรุะที่านอาหารุเช็้าที่่�โรุงแรุม
สู่เมืองกรุินเดิอวัาลีดิ์ จุดิสตารุ์ที่ข้องการุที่่องเที่่�ยวั ยอดิ เข้ายูงเฟรุา ที่่�ม่ควัามสูง
กวั่ารุะดิับันำ�าที่ะเลีถึึง 3,454 เมตรุ ไดิ้รุับัการุยกย่องวั่าเป็น Top of Europe ข้้�นพิช็ิต 
ยอดิเข้าโดิย Jungfraubahn / Eiger Express โดิยกรุะเช็้าลีอยฟ้าข้นาดิ 26 ที่่�นั�งพรุ้อม
หน้าต่างกวั้างเพื�อ ช็มวัิวัที่ิวัที่ัศน์แบับัพาโนรุามา ใช็้เวัลีาข้้�นสู่ยอดิเข้าเพ่ยง 1.10 ช็.ม.
 (ลีดิลีง 47 นาที่่) บันยอดิเข้าม่กิจกรุรุมมากมายให้ที่่านไดิ้เพลีิดิเพลีิน ลีานหิมะ Sphinx 
จุดิช็ม วัิวัที่่�สูงที่่�สุดิในยุโรุป แลีะ Glacier Plateau , Ice Palace ถึำ�านำ�าแข้็งที่่�แกะสลีักให้
สวัยงาม อยู่ใต้ธารุนำ�าแข้็ง 30 เมตรุ สัมผู้ัสกับัภูาพข้อง ธารุนำ�าแข้็ง Aletsch ที่่�ยาวัที่่�สุดิ 
ในเที่ือกเข้าแอลีป์ ยาวัถึึง 22 กิโลีเมตรุ แลีะหนา 700 เมตรุ การุสาธิตวัิธ่การุที่ำาช็้อคโก
แลี็ต  Alpine Sensation ที่่�จะที่ำาให้ที่่านเพลีิดิเพลีินไปอย่างไม่รุู้เบัื�อ 
รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ ภูัตตาคารุบันยอดิเข้า 
เดิินที่างลีงจากยอดิเข้าโดิยรุถึไฟไม่ซีำ�าเส้นที่างเดิิม ผู้่านหมู่บั้านเวังเก้น หมู่บั้านปลีอดิ
มลีพิษ แลีะหมู่บั้านเลีาเที่ อบัรุุนเน่น อิสรุะให้เดิินเลี่นช็มเมือง หรุ่อ ช็้อปปิ�งสินค้า 
สวัิสตามอัธยาศัย 
รุับัปรุะที่านอาหารุคำ�า ณ ภูัตตาคารุ
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก  Hotel Metropole **** หรุ่อเที่่ยบัเที่่า ในรุะดิับัเดิ่ยวักัน

วัันที่่� 6   กรุินเดิอวัาลีดิ์ - Top of Europe ยุงค์ฟรุาวัยอค – อินเที่อลีาเก้น



วัันที่่� 7  อินเที่อลีาเก้น - นั�งรุถึไฟ TGV สู่มหานครุปารุ่ส – ลี่องเรุ่อบัาโต
            มูซี - ข้้�นช็ั�น2หอไอเฟลี (ฝีรุั�งเศส)

วัันที่่� 8  เที่่�ยวัช็มเมือง-พรุะรุาช็วัังแวัรุ์ซีายส์

07.00 น. 
08.00 น. 

13.00 น. 
บ่่�ย 

19.00 น.

รุับัปรุะที่านอาหารุเช็้าที่่�โรุงแรุม 
มุ่งหน้าสู่ เมืองดิิจอง เป็นเมืองที่่�ม่ช็ื�อเส่ยงในเรุ่�องข้องไวัน์ ช็ั�นเลีิศ แลีะยังเป็นเมือง
หลีวังข้องแควั้นเบัอรุ์กันดิ่ (Burgundy region) แควั้นที่่�ตั�งอยู่ที่างภูาคตะวัันออกข้อง 
ปรุะเที่ศฝีรุั�งเศส เป็นที่่�ม่ควัามสำาคัญดิ้านปรุะวััติศาสตรุ์ข้องฝีรุั�งเศสเป็นอย่างมาก 
รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ  ภูัตตาคารุ 
สู่สถึาน่รุถึไฟเมืองดิิจอง Gateway ดิ้านตะวัันออกข้องการุข้นส่งแลีะคมนาคม เดิินที่าง
สู่มหานครุปารุ่สดิ้วัย รุถึไฟดิ่วัน TGV สู่นครุปารุ่สวัิ�งดิ้วัยควัามเรุ็วั 250 กิโลีเมตรุต่อ 
ช็ั�วัโมง ใช็้เวัลีาเดิินที่างปรุะมาณ 1.35 ช็ั�วัโมงถึึงมหานครุปารุ่ส ลี่องเรุ่อบัาโตมูซี ช็ม
สถึานที่่�สำาคัญคู่บั้านคู่เมืองสองฝี้�งข้องแม่นำ�าแซีนน์ โบัรุาณสถึานแลีะอาคารุที่่�เก่าแก่ 
สรุ้างดิ้วัยศิลีปะแบับัเรุอเนสซีองส์ ควัรุค่าแก่การุอนุรุักษ์ ที่ำาให้ปารุ่สโดิดิเดิ่นเป็น
มหานครุที่่�งดิงาม แห่งหนึ�งข้องโลีก  
รุับัปรุะที่านอาหารุคำ�า ณ  ภูัตตาคารุ 
นำาที่่านข้้�นลีิฟต์สู่ช็ั�น 2 ข้อง หอไอเฟลี เพื�อช็มวัิวัที่ิวัที่ัศน์ ข้องมหานครุปารุ่ส
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก Htel Concorde Montparnasse ****  หรุ่อเที่่ยบัเที่่าในรุะดิับั
เดิ่ยวักัน

08.00 น. 
09.00 น.

รุับัปรุะที่านอาหารุเช็้าที่่�โรุงแรุม 
ไปช็มสถึานที่่�ที่่องเที่่�ยวัอันดิับั 1 ข้องฝีรุั�งเศส  พรุะรุาช็วัังแวัรุ์ซีายส์ วัังที่่�ใหญ่ที่่�สุดิใน
ปฐพ่ ป้จจุบัันบัางส่วันข้องพรุะรุาช็วัังน่�ไดิ้รุับัการุบัูรุณะเรุ่ยบัรุ้อยแลี้วั นำาเข้้าช็มควัาม
งามข้องพรุะรุาช็วัังภูายในห้องต่างๆเรุ่ยกช็ื�อตามเที่พเจ้า ห้องเที่พอพอลีโลี, ห้องเที่พ
วั่นัส,  ห้องเที่พไดิอาน่า แลีะ ห้องเดิอะฮอลีลี์ออฟมิลีเลีอรุ์  แต่ลีะห้องข้องพรุะรุาช็วััง
ลี้วันม่ค่าดิ้วัยภูาพเข้่ยนส่แบับัเฟรุสโก้โดิยช็่างฝีีมือเอกช็าวัฝีรุั�งเศสควัรุค่าแก่การุ
ยกย่องให้เป็นพรุะรุาช็วัังที่่�งดิงามลีำ�าค่าที่่�สุดิแห่งหนึ�งข้องโลีก



07.00 น. 
08.00 น.

12.00 น. 
บ่่�ย 

19.00 น.

รุับัปรุะที่านอาหารุเช็้าที่่�โรุงแรุม 
หลีังอาหารุเช็้า นำาคณะสู่เนินเข้า มงต์มาตรุ์ (Montmartre)  เป็นย่านศิลีปะที่่�โดิ่งดิังแห่ง
หนึ�ง ในครุิสต์ศตวัรุรุษที่่� 19 ม่ ศิลีปินดิัง ๆ มาป้กหลีักอยู่หลีายคนก่อนที่่�จะม่ช็ื�อเส่ยง  
โบัสถึ์ซีาเครุเกอรุ์ โดิดิเดิ่นดิ้วัยศิลีปะแบับัโรุมัน – ไบัเซีนไที่น์ เปรุ่ยบั เสมือนสัญลีักษณ์
ข้องมงต์มาตรุ์ แลี้วัไปช็ม พิพิธภูัณฑ์์ฟรุาโกนารุ์ดิ พิพิธภูัณฑ์์ที่่�จัดิแสดิงเก่�ยวักับั 
นำ�าหอม หนึ�งในแบัรุนดิ์ที่่�เก่าแก่ที่่�สุดิในฝีรุั�งเศส อิสรุะให้ที่่านไดิ้ช็้อปปิ�งสินค้าในรุ้าน Duty 
Free สินค้าปรุะเภูที่ นำ�าหอม, เครุ่�องสำาอางค์, เครุ่�องปรุะดิับั, เครุ่�องแต่งกาย

รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ ภูัตตาคารุ 
นำาเที่่�ยวั มหานครุปารุ่ส นครุหลีวังแห่งแฟช็ั�นช็ั�นนำาข้องโลีก กลี่าวักันวั่าปารุ่สเปรุ่ยบั
เสมือนพิพิธภูัณฑ์์ที่่�ม่ช็่วัิต ปรุะตูช็ัยอารุ์ค เดิอ ตรุ่อองฟ์ สรุ้างในปี 1810 เพื�อเป็น 
อนุสรุณ์แห่งช็ัยช็นะข้องจักรุพรุรุดิิ�นโปเลี่ยน ถึนนช็องป์เซีลีิเช็่ (Champs-Elysees) เป็น
ถึนนสายสำาคัญม่ควัามยาวั 2 กม. รุ่มรุ่�นไปดิ้วัยเงาต้นปาตานสองฝี้�ง ม่ที่ั�งรุ้านค้า 
ช็ั�นนำา หอแสดิงศิลีปะ สวันดิอกไม้ นำ�าพุ ภูัตตาคารุช็ั�นเลีิศ รุ้านกาแฟ โรุงลีะครุ ไดิ้ช็ื�อวั่า
เป็นถึนนที่่�สวัยที่่�สุดิในโลีก จตุรุัสคองคอรุ์ดิ ซีึ�งออกแบับัโดิยเลีอโนตรุ (LeNotre) ที่่�ช็วัน
ให้รุะลีึกถึึงการุปฏิิวััติใหญ่ฝีรุั�งเศส สวันตุย เลีอลี่ส์ สวันแบับัฝีรุั�งเศสที่่�ออกแบับัไวั้
อย่างงดิงาม พิพิธภูัณฑ์์ลีูฟรุ์ ป้จจุบัันเก็บังานศิลีปะที่่�ม่ค่ากวั่า 300,000 ช็ิ�น, โบัสถึ์แอง
วัาลี่ดิส์ อันงามสง่าดิ้วัยยอดิโดิมส่ที่อง, ช็มภูาพแบับัพาโนรุามาข้องหอไอเฟลีจาก  
จตุรุัสที่รุอคคาเดิโรุ 
รุับัปรุะที่านอาหารุคำ�า ณ  ภูัตตาคารุ 
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก Hotel Concorde Montparnasse 
****  หรุ่อเที่่ยบัเที่่าในรุะดิับัเดิ่ยวักัน

วัันที่่� 9  มองต์มาตรุ์ – พิพิธภูัณฑ์์นำ�าหอม – ช็้อปปิ�ง – เดิินที่างกลีับักรุุงเที่พ



12.00 น. 
บ่่�ย 

19.00 น.

07.00 น. 
09.30 น. 

13.50 น. 

05.55 น.

รุับัปรุะที่านอาหารุกลีางวััน ณ ภูัตตาคารุ 
อิสรุะให้ที่่านไดิ้ช็้อปปิ�งใน one stop service ณ ห้างสรุรุพสินค้า แกลีลีอรุ่� ลีาฟาแยตต์ 
ที่่�รุวับัรุวัมสินค้าแบัรุนดิ์ดิังจากฝีรุั�งเศส อิตาลี่ ไวั้ในห้างเดิ่ยวั 
รุับัปรุะที่านอาหารุคำ�า ณ  ภูัตตาคารุ 
นำาที่่านเข้้าสู่ที่่�พัก Hotel Concorde Montparnasse ****  หรุ่อเที่่ยบัเที่่าในรุะดิับั
เดิ่ยวักัน

รุับัปรุะที่านอาหารุเช็้าที่่�โรุงแรุม 
นำาคณะออกเดิินที่างสู่สนามบัินช็ารุ์ลีเดิอโกลี เพื�อเดิินที่างกลีับัสู่กรุุงเที่พฯ ม่เวัลีาให้ที่่าน
ไดิ้ที่ำา TAXREFUND คืนภูาษ่ก่อนการุเช็็คอิน 
ออกเดิินที่างโดิยสายการุบัินไที่ย เที่่�ยวับัินที่่� TG 931

การุบัินไที่ยนำาที่่านเดิินที่างกลีับัถึึงกรุุงเที่พฯ โดิยสวััสดิิภูาพ 
**************************************

วัันที่่� 10  มหานครุปารุ่ส - เดิินที่างกลีับักรุุงเที่พ

วัันที่่� 11  เดิินที่างกลีับัถึึงกรุุงเที่พฯ

หมายเหตุ  ที่างบัรุิษัที่ไดิ้เตรุ่ยมการุเดิินที่างข้องคณะที่ัวัรุ์ก่อน 15 วััน โดิยซีื�อตั�วัเครุ่�องบัิน, เช็่ารุถึ
โค้ช็, จองที่่�พัก, รุ้านอาหารุ สถึานที่่�เข้้าช็มต่าง ๆ ไวั้ลี่วังหน้าให้กับักรุุ�ปที่ัวัรุ์ กรุณ่ที่่�เกิดิเหตุการุณ์ 
อาที่ิ การุยกเลีิกเที่่�ยวับัิน, การุลี่าช็้าข้องสายการุบัิน,  การุพลีาดิเที่่�ยวับัิน (ข้้�นเครุ่�องไม่ที่ัน), การุ
นัดิหยุดิงาน, การุจลีาจลี, ภูัยพิบััติ, การุถึูกปฏิิเสธการุเข้้าเมือง ที่ำาให้การุเดิินที่างลี่าช็้า หรุ่อ
เหตุสุดิวัิสัยอื�น ๆ ไม่สามารุถึเดิินที่างไปยังจุดิหมายตามโปรุแกรุมไดิ้ หัวัหน้าที่ัวัรุ์ ม่สิที่ธิ�ในการุ
เปลี่�ยนโปรุแกรุม แลีะไม่สามารุถึคืนเงินค่าใช็้จ่ายต่าง ๆ ที่่�ช็ำารุะแลี้วั เพรุาะที่างบัรุิษัที่ฯ ไดิ้ช็ำารุะค่าใช็้
จ่ายต่าง ๆ ลี่วังหน้าแลี้วั แลีะหากม่ค่าใช็้จ่ายอื�น ๆ เกิดิข้้�นนอกจากในรุายการุที่ัวัรุ์ หัวัหน้าที่ัวัรุ์
จะแจ้งให้ที่่านที่รุาบั เพรุาะเป็นสิ�งที่่�ที่างบัรุิษัที่ ฯ มิอาจรุับัผู้ิดิช็อบัไดิ้

(หมายเหตุ  โปรุแกรุมดิังกลี่าวัข้้างต้น เป็นการุนำาเสนอโปรุแกรุมที่่องเที่่�ยวั ซีึ�งอาจม่การุ
เปลี่�ยนแปลีงเนื�องจากการุจัดิโปรุแกรุมข้องแต่ลีะวัันเดิินที่างจะไม่เหมือนกัน โปรุแกรุมที่่องเที่่�ยวัที่่�
สมบัูรุณ์ครุบัถึ้วัน จะส่งให้ที่่าน 7 วัันก่อนการุเดิินที่างเที่่านั�น)



PERIOD Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

25 ธ.ค. 64 – 04 
ม.ค. 65

(เที่ศกาลีปีใหม่)

109,000.- 99,000.- 88,000.- 14,000.- 11,500.- -30,000
-25,000

01 – 11 ก.พ. 
2565

(เที่ศกาลีตรุุษจ่น)

109,000.- 99,000.- 88,000.- 14,000.- 11,500.- -30,000
-25,000

12 – 22 ก.พ. 
2565

(วันัหยดุิมาฆัะบูัช็า)

109,000.- 99,000.- 88,000.- 14,000.- 11,500.- -30,000
-25,000

19 – 29 ม่.ค. 
2565

109,000.- 99,000.- 88,000.- 14,000.- 11,500.- -30,000
-25,000

09 – 19 เมษายน 
2565

(วัันสงกรุานต์)

109,000.- 99,000.- 88,000.- 14,000.- 11,500.- -30,000
-25,000

 ค่่�ทัวร์รวม 
• ค่าตั�วัเครุื�องบัินไป-กลีับั รุวัมค่าภูาษ่ แลีะส่วันเพิ�มข้องนำ�ามันเช็ื�อเพลีิง ณ วัันที่่� 1 ตุลีาคม 2564
• ค่าพาหนะที่่องเที่่�ยวัตามโปรุแกรุมที่่�รุะบัุ มาตรุฐานยุโรุป
• ค่าโรุงแรุมที่่�พักรุะดิับั 4 ดิาวั หรุือเที่่ยบัเที่่าในรุะดิับัรุาคาเดิ่ยวักัน โดิยพักเป็นห้องแบับั Twin / Dou-

ble ในกรุณที่่ที่่านจองห้องพักแบับั 3 เต่ยง (Triple) บัางโรุงแรุมอาจจัดิเป็นเต่ยงเสรุิมแที่น, โรุงแรุม
หลีายแห่งในยุโรุปส่วันใหญ่จะไม่ม่เครุ่�องปรุับัอากาศ แลีะอาจม่การุเปลี่�ยนย้ายเมืองพัก หากวัันดิัง
กลี่าวัม่การุจัดิปรุะช็ุมนานาช็าติ (Trade Fair) เป็นผู้ลีให้ค่าโรุงแรุมสูงข้้�น 3-4 เที่่าตัวั

• ค่าเข้้าช็มสนามก่ฬาโคลีอสเซี่ยม / ลี่องเรุือกอนโดิลี่าที่่�เกาะเวันิส / ค่าเรุือไป-กลีับัเกาะเวันิส / ค่า
รุถึไฟสายภููเข้ายูงค์ ฟรุาวัยอค / ค่ารุถึไฟช็ั�น 2 TGV สู่ปารุ่ส / ค่าเข้้าช็มพรุะรุาช็วัังแวัรุ์ซีายส์  / 
ค่าลี่องเรุ่อบัาโตมูช็

• ค่าอาหารุตามที่่�รุะบัุในรุายการุคัดิสรุรุเมนู แลีะให้ที่่านไดิ้เลีิศรุสกับัอาหารุที่้องถึิ�นในแต่ลีะปรุะเที่ศ ใน
กรุณ่ที่่ที่่านม่ข้้อ จำากัดิในการุรุับัปรุะที่านอาหารุบัางช็นิดิ กรุุณาสอบัถึามรุายลีะเอ่ยดิลี่วังหน้าเพื�อ
ควัามเหมาะสม

• ค่าที่ิปพนักงานข้ับัรุถึที่่องเที่่�ยวัตามโปรุแกรุมตลีอดิการุเดิินที่าง
• ค่าธรุรุมเน่ยมวั่ซี่าปรุะเที่ศอิตาลี่ (เช็งเก้น) **พักในปรุะเที่ศอิตาลี่ 3 คืน**



• ค่าปรุะกันการุเดิินที่างข้อง MSIG เอ็ม เอส ไอ จ่ ปรุะกันภูัย แบับั TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครุอง
การุสูญเส่ยช็่วัิต/อวััยวัะ/สายตาหรุ่อทีุ่พพลีภูาพถึาวัรุสิ�นเช็ิง จากอุบััติเหตุ สำาหรุับัผูู้้เอาปรุะกันภูัย
อายุ 16-75 ปี จำานวันเงินเอาปรุะกันภูัย 1,000,000 บัาที่ / ค่ารุักษาพยาบัาลีในต่าง
ปรุะเที่ศ1,500,000บัาที่รุวัมถึึงค่ารุักษาพยาบัาลีต่อเนื�องหลีังจากกลีับัถึึงปรุะเที่ศไที่ยไม่เกิน 150,000 
บัาที่ ที่ั�งน่�ครุอบัคลีุมถึึงปรุะกันสุข้ภูาพที่่�ไม่ไดิ้เกิดิจากโรุคปรุะจำาตัวั

• ค่ายกกรุะเป๋าใบัใหญ่ที่่านลีะ 1 ใบั นำ�าหนักไม่เกิน 30 กิโลีกรุัม ส่วันกรุะเป๋าใบัเลี็กอยู่ในควัามดิูแลีข้อง
ที่่านเองไม่เกิน 7 กิโลีกรุัม

• ค่าภูาษ่มูลีค่าเพิ�ม 7% แลีะค่าภูาษ่หัก ณ ที่่�จ่าย 3%
• ค่าที่ิปหัวัหน้าที่ัวัรุ์ แลีะไกดิ์ที่้องถึิ�น
• ค่าที่ำาหนังสือเดิินที่าง (พาสปอรุ์ต)
• ค่าใช็้จ่ายส่วันตัวัอาที่ิ ค่าโที่รุศัพที่์, ค่าซีักรุ่ดิ, ค่าเครุื�องดิื�มในห้องพัก แลีะค่าอาหารุที่่�สั�งมาในห้องพัก

ค่าอาหารุแลีะเครุ่�องดิื�มที่่�สั�งพิเศษในรุ้านอาหารุนอกเหนือจากที่่�ที่างบัรุิษัที่จัดิให้ ยกเวั้นจะตกลีงกัน
เป็นกรุณ่พิเศษ เช็่น หากที่่านที่านไดิ้เฉพาะอาหารุที่ะเลีเพ่ยงอย่างเดิ่ยวั ที่่านต้องม่ค่าใช็้จ่ายเพิ�ม

 ค่่�ทัวร์ไม่รวม

เง่�อนไขกำ�รจองทัวร์
กำ�รจองทัวร์ (How to make your reservation)
    หากที่่านสนใจแลีะปรุะสงค์จะเดิินที่างกับับัรุิษัที่ D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุุณา
ติดิต่อ Travel Agent ใกลี้บั้านหรุ่อที่่�ที่่านรุู้จักแลีะเช็ื�อถึือไดิ้ ซีึ�งจะดิูแลีที่่านดิ้วัยข้ั�นตอนที่่�ง่าย 
สะดิวัก แลีะม่ปรุะสิที่ธิภูาพ เพื�อเป็นการุยืนยันการุเดิิน ที่างข้องที่่าน กรุุณาจองที่ัวัรุ์แลีะช็ำารุะเงิน
มัดิจำาลี่วังหน้า 30,000 บัาที่ต่อผูู้้เดิินที่างหนึ�งที่่าน ภูายใน 3 วัันนับัจากวัันที่่�จอง ซีึ�งเงินมัดิจำาดิัง
กลี่าวัจะเป็นการุยืนยันการุจองข้องที่่าน แลีะกรุุณาช็ำารุะค่าที่ัวัรุ์ส่วันที่่�เหลีือลี่วังหน้า 21 วัันก่อน
การุเดิินที่าง แลีะ 30 วัันก่อนการุเดิินที่างในช็่วังเที่ศกาลีหรุ่อ HIGH SEASON (เที่ศกาลีปีใหม่, ตรุุษ
จ่น, ตลีอดิเดิือนเมษายน, พฤษภูาคม, แลีะเดิือนตุลีาคม)  หากที่่านไม่ช็ำารุะเงินส่วันที่่�เหลีือตามวัันที่่�
กำาหนดิ ที่างบัรุิษัที่ฯถึือวั่าที่่านยกเลีิกการุเดิินที่างโดิยไม่ม่เง่�อนไข้

ท�งบ่ริษััทฯ ขอสงวนสิทธิ์ิ�ในกำ�รไม่รับ่จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เน่�องจ�กำสถ�นท่�ท่องเท่�ยวต่่�งๆ ในโปรแกำรมไม่เอ่�ออำ�นวยต่่อบุ่ค่ค่ลดังต่่อไปน่� 
ที่างบัรุิษัที่ฯ ข้อสงวันสิที่ธิ�ในการุไม่รุับัจองที่ัวัรุ์สำาหรุับัลีูกค้าดิังต่อไปน่�
1. เดิ็กที่่�ม่อายุในรุะหวั่างแรุกเกิดิถึึง 4 ข้วับั
2. ผูู้้สูงอายุที่่�ม่ควัามจำาเป็นต้องใช็้วั่ลีแช็รุ์, ไม้เที่้า หรุ่อเครุ่�องมือต่างๆ ในการุพยุงตัวั
3. ผูู้้เดิินที่างที่่�บั่งบัอกการุเป็นบัุคคลีไรุ้ควัามสามารุถึ



กำ�รยกำเลิกำกำ�รจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เด่อนตุ่ล�ค่ม (1 - 31 ต่.ค่.) / เทศกำ�ลค่ริสต่์ม�ส และเทศกำ�ลปีใหม่ 
(24 ธิ์.ค่. - 31 ธิ์.ค่.)

• ยกเลีิกก่อนออกเดิินที่าง 45 วััน 
• HIGH SEASON ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 60 วััน

คืนเงินมัดิจำาที่ั�งหมดิ
คืนเงินมัดิจำาที่ั�งหมดิ

• ยกเลีิกก่อนออกเดิินที่าง 44 - 30 วััน 
• HIGH SEASON ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 59 - 45 วััน

หักมัดิจำา 10,000 บัาที่/ที่่าน
หักมัดิจำา 10,000 บัาที่/ที่่าน

• ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 29 - 15 วััน 
• HIGH SEASON ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 44 - 30 วััน

หักมัดิจำา 30,000 บัาที่/ที่่าน
หักมัดิจำา 30,000 บัาที่/ที่่าน

• ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 14 - 07 วัันก่อนการุเดิินที่าง 
• HIGH SEASON ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 29 - 15 วััน

หัก 50% ข้องค่าที่ัวัรุ์
หัก 50% ข้องค่าที่ัวัรุ์

• ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 7 วััน หรุือ NO SHOW
• HIGH SEASON ยกเลีิกก่อนการุเดิินที่าง 14 วััน หรุือ 

NO SHOW

หัก 75% ข้องค่าที่ัวัรุ์
หัก 75%  ข้องค่าที่ัวัรุ์

• ในกรุณ่ที่่�วัันเดิินที่างดิังกลี่าวัเป็นตั�วัเงื�อนไข้ NON-RE-
FUND

หัก 90% ข้องค่าที่ัวัรุ์

• หากที่่านยกเลีิกการุเดิินที่างในเงื�อนไข้ใดิ เงื�อนไข้หนึ�ง แต่
ที่่านสามารุถึหาผูู้้เดิินที่างมาแที่นไดิ้ โดิยสามารุถึยื�นข้อ
วั่ซี่าไดิ้ที่ันตามกำาหนดิเวัลีา ที่างบัรุิษัที่ฯ จะคิดิค่าใช็้จ่ายเพิ�ม
คือค่าวั่ซี่า แลีะค่าเปลี่�ยนช็ื�อตั�วัเที่่านั�น แลีะต้องไม่อยู่ใน
เง่�อนไข้ข้องตั�วัที่่� NON-CHANGE NAME & NON-RE-
FUND

• หากที่่านยกเลีิกการุเดิินที่าง อันเนื�องมาจากบัุคคลีใดิบัุคคลีหนึ�งในคณะข้องที่่านไม่ไดิ้รุับัการุ
พิจารุณาอนุมัติวั่ซี่า ไม่วั่าดิ้วัยเหตุผู้ลีใดิๆ ก็ตามอันเป็นการุพิจารุณาข้องสถึานทีู่ต  ซีึ�งการุยกเลีิก
เฉพาะบัุคคลีหรุ่อยกเลีิกพรุ้อมกันที่ั�งหมดิ ให้ถึือเป็นการุยกเลีิกตามเง่�อนไข้ข้องวัันเวัลีาที่่�ยกเลีิกดิัง
กลี่าวัข้้างต้น ในกรุณ่ที่่�ที่่านไม่แน่ใจวั่าจะไดิ้รุับัการุพิจารุณาอนุมัติวั่ซี่าจากที่างสถึานทีู่ต ที่างบัรุิษัที่
ข้อแนะนำาให้ที่่านยื�นข้อวั่ซี่าแบับัเดิ่�ยวั ซีึ�งจะรุู้ผู้ลีเรุ็วักวั่าการุยื�นข้อวั่ซี่าแบับักรุุ�ป



• บัรุิษัที่ฯ ข้อสงวันสิที่ธิ�ในการุยกเลีิกการุเดิินที่างในกรุณ่ที่่�ม่ผูู้้เดิินที่าง ตำ�ากวั่า 15 ที่่าน โดิยที่่�จะแจ้งให้
ผูู้้เดิินที่างที่รุาบัลี่วังหน้าก่อน 15 วััน แลีะข้อสงวันสิที่ธิ�ในการุเปลี่�ยนแปลีงการุที่่องเที่่�ยวั รุวัมที่ั�งไม่
สามารุถึรุับัผู้ิดิช็อบัจากกรุณ่ที่่�เกิดิเหตุจำาเป็นสุดิวัิสัยดิังน่� การุลี่าช็้าข้องสายการุบัิน, การุนัดิหยุดิ
งาน, ภูัยธรุรุมช็าติ, การุก่อจลีาจลี, อุบััติเหตุ ฯลีฯ แลีะที่างบัรุิษัที่ฯจะไม่รุับัผู้ิดิช็อบัค่าใช็้จ่ายที่่�เกิดิข้้�น 
หากที่่านถึูกปฏิิเสธการุเข้้าเมือง อันเนื�องจากการุกรุะที่ำาที่่�ส่อไปในที่างผู้ิดิกฎหมายหรุ่อการุหลีบัหน่เข้้า
เมือง ฯลีฯ แลีะจะไม่คืนเงินค่าที่ัวัรุ์ที่่�ที่่านช็ำารุะมาแลี้วั

กำ�รขอเปล่�ยนแปลงวันเดินท�ง (Revision Fees) 
      หากที่่านปรุะสงค์จะข้อเปลี่�ยนแปลีงวัันเดิินที่าง สามารุถึที่ำาไดิ้ลี่วังหน้าก่อนการุเดิินที่างจรุิง 
45 วััน โดิยไม่เส่ยค่าใช็้จ่าย แลีะ 60 วัันก่อนการุเดิินที่างในช็่วังเที่ศกาลีหรุ่อ HIGH SEASON = 
เที่ศกาลีสงกรุานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดิือนตุลีาคม (1 – 31 ต.ค. / เที่ศกาลีครุิสต์มาส แลีะ
เที่ศกาลีปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)

ต่ั�วเค่ร่�องบ่ิน (Air Ticket) 
ในการุเดิินที่างเป็นหมู่คณะ ผูู้้โดิยสารุจะต้องเดิินที่างไป-กลีับัพรุ้อมกัน หากต้องการุเลีื�อนวัันเดิิน
ที่างกลีับั ที่่านจะต้องช็ำารุะค่าใช็้จ่ายส่วันต่างที่่�สายการุบัินเรุ่ยกเก็บั แลีะการุจัดิที่่�นั�งข้องกรุุ�ป เป็นไป
โดิยสายการุบัินเป็นผูู้้กำาหนดิ ซีึ�งที่างบัรุิษัที่ฯ ไม่สามารุถึเข้้าไปแที่รุกแซีงไดิ้  แลีะในกรุณ่ยกเลีิกการุ
เดิินที่าง ถึ้าที่างบัรุิษัที่ฯ ไดิ้ดิำาเนินการุออกตั�วัเครุ่�องบัินไปแลี้วั ผูู้้เดิินที่างต้องรุอ REFUND ตาม
รุะบับัข้องสายการุบัินเที่่านั�น แลีะหากที่่านไม่แน่ใจในวัันเดิินที่างดิังกลี่าวั กรุุณาตรุวัจสอบักับัเจ้า
หน้าที่่�ฯ เพื�อยืนยันในกรุณ่ที่่�ตั�วัเครุ่�องบัินสามารุถึที่ำา REFUND ไดิ้หรุ่อไม่ก่อนที่่�ที่่านจะช็ำารุะเงินค่า
ที่ัวัรุ์ส่วันที่่�เหลีือ

ค่่�ธิ์รรมเน่ยมประกำันภััยและค่่�ธิ์รรมเน่ยมนำ��มันเชื้่�อเพลิงของส�ยกำ�รบ่ิน (Insurance and 
Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดิตามอัตรุาที่่�ที่างสายการุบัินปรุับัค่าธรุรุมเน่ยม ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2564 การุเปลี่�ยนแปลีงข้อง
สายการุบัินในภูายหลีัง ถึือเป็นค่าที่ัวัรุ์ส่วันเพิ�มที่่�ที่างบัรุิษัที่ฯ ข้อสงวันสิที่ธิ�ในการุเรุ่ยกเก็บัตาม
ควัามเป็นจรุิง ณ วัันที่่�ออกตั�วั




