วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินชาร์ ลเดอโกล ปารีส (ฝรั่งเศส)

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ทีช่ าระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว
และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ น
ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

21.00 น.

วันที่ 2

00.05 น.
07.05 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 3

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญ
รอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ปารีส - ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ปารีสอิสระช้ อปปิ ้ ง

ออกเดินทางสูป่ ารี ส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
(69 ก.ม.)
สนามบินชาร์ ลเดอโกล กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะเพื่อเดินทางสูเ่ มืองเมลัน ทางทิศใต้ ของกรุ งปารี ส
เพื่อเข้ าชมปราสาทเก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรู หราของอดีตเสนาบดีคลัง
ในสมัยพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้ างชื่อและแสดงความโอ้ อวดฐานะแก่ชาวเมือง
ซึง่ สุดท้ ายถูกจับและริ บทรัพย์สิน เนื่องจากสร้ างความไม่พอพระทัยแด่พระเจ้ า
หลุยส์ที่ 14 อย่างมากทาให้ พระองค์ดาริ สร้ างพระราชวังแวร์ ซายส์ ในภายหลัง
เพื่อให้ ยิ่งใหญ่กว่าและสวยงามกว่าที่คฤหาสน์วีกงต์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะเดินทางเข้ าสูม่ หานครปารี ส จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าต่างๆ
อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องสาอาง ที่ร้าน Duty Free Shop ที่มีสว่ นลด
พิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้
แล้ วมีเวลาให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าในห้ าง
แกลลอรี ลาฟาแยตต์ ที่มีแบรนด์ชนน
ั ้ าจากทัว่ ทุกมุมโลกเปิ ดให้ บริ การในห้ าง
แห่งนี ้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
https://www.hotelนาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CONCORDE MONTPARNASSE HOTEL หรื อเทียบเท่า
montparnasse.com/restaurati
ในระดับเดียวกัน
on.php

ปารีส - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง - ท่ อส่ งนา้ ปงต์ ดู การ์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ Paris Gare Lyon เพื่อนัง่ รถไฟ TGV สูเ่ มืองอา
วีญง Avignon เมืองประวัตศิ าสตร์ ริมแม่น ้าโรห์น และเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
ง
ของพระสันตะปาปา Palais des Papes ที่ได้ ย้ายที่พานักมาที่นี่ในระหว่างปี
ค.ศ.1309-1423 เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้ า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่
สาคัญของแคว้ น นอกจากนี ้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียงอันได้ แก่สะพานเซนต์เบเนเซ่
Pont Saint-Bénézet หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าสะพานแห่งเมืองอาวีญง สร้ างเมื่อปี
ค.ศ. 1177 นาคณะเดินเล่นชมเมืองจนได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาคณะเดินทางสู่
ภัตตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Buffet
(08.37-11.20)

Local

บ่าย

19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ ขตหุบเขาแม่น ้าโรห์น แม่น ้าสายสาคัญของภูมิภาคนี ้ นาท่าน
ไปชมปงต์ ดู การ์ Pont du Gard หนึง่ ในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้ างเมื่อ
2,000 ปี มาแล้ วคือทางส่งน ้าซึง่ มีความยาว 275 เมตรสามารถส่งน ้าได้ 34.8
ล้ านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็ นสะพานส่งน ้าจุดหนึง่ ในการส่งน ้าระหว่างเมือง
Uzès และเมือง Nîmes ซึง่ มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตรได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจาก UNESCO เมื่อปี 1985
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AVIGNON GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.avignon-grandhotel.com/en/

อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ ด - โบสถ์ แอ็บบีเดอซีนอคค์ - หมู่บ้านเลโบ
เดอ โพรวองซ์ - อาวีญง
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าสูบ่ รรยากาศแห่งโปรวองซ์ ชม 2 หมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในโปรวองซ์ที่
ศิลปิ นชื่อดังแวนโก๊ ะห์ (Van Gogh) ยังหลงใหลและใช้ ชีวติ ผลิตงานศิลปะที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก หมูบ่ ้ านกอร์ ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้ วยเสน่ห์น่า
หลงใหลเป็ นอีกเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon บันทึกภาพ
จากจุดชมวิวที่มองเห็นหมูบ่ ้ านในมุมที่สวยที่สดุ
จากนันเยี
้ ่ยมชมโบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) ที่มีท่งุ ดอก
ลาเวนเดอร์ สีมว่ ง ปลูกเป็ นแปลงสวยงามอยู่ด้านหน้ า ซึง่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ แห่ง
นี ้จะบานสะพรั่งตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม ซึง่ ทังหมดจะ
้
ถูกเก็บเกี่ยวในวันชาติของประเทศฝรั่งเศส มีเวลาให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจ

Buffet

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
หมูบ่ ้ านเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่ตงอยู
ั ้ ่บน
ภูเขาสูง ซึง่ ปั จจุบนั ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้ านเรื อน ชุมชน ตลอดจนศิลปะ
และวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เป็ นหมูบ่ ้ านที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น
“หนึง่ ในหมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศส” จนได้ เวลาอันสมควร แล้ วเดินทางกลับ
เข้ าสูเ่ มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์ ริมแม่น ้าโรห์น (Rhône)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AVIGNON GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.avignon-grandhotel.com/en/

อาวีญง - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสูร่ ัฐโมนาโก หรื อไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน หลังจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทาให้ เมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็ นเมือง
หลวงแห่งการพนันของยุโรปซึง่ เศรษฐี นิยมมาเที่ยวกัน
นาท่านเข้ าสัมผัสกับ
ความหรู หราภายในบ่อนคาสิโนมองติกาโล
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมโมนาโกเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางท้ องทะเลสวย, หมูต่ กึ ระฟ้าและทิวเขาอัน
งดงาม ชมมหาวิหารที่เคยใช้ จดั งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้ าหญิงเกรซ
เคลลีแห่งโมนาโค สตรี ผ้ สู งู ศักดิ์ ที่ชีวิตเปรี ยบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาว
ธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้ เป็ นเจ้ าหญิงในราชวัง วันนี ้เธอเป็ นตานานที่ไม่ใช่
เพียงเจ้ าหญิงผู้เลอโฉม แต่เธอนาพาชื่อเสียงให้ โมนาโคเป็ นที่ร้ ู จกั ด้ านสาธารณะ
ประโยชน์ องค์กรการกุศลต่าง ๆ มากมาย แล้ วไปถ่ายรู ปกับปาเล เดอ แปรงซ์
Palais De Princes ปราสาทที่ประทับของเจ้ าชายแห่งรัฐสร้ างขึ ้นบนส่วนที่เป็ น

Buffet

Local

19.00 น.

วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

เดอะร็ อกท่ามกลางทิวทัศน์อนั งดงาม แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้ วยท่าเรื อ
สองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรื อยอร์ ชอันหรู หรา
แสดงถึงความมัง่ คัง่ และร่ ารวยของดินแดนแห่งนี ้ แล้ วเดินทางต่อเข้ าสูเ่ มืองตาก
อากาศชื่อดังของฝรั่งเศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่เป็ นอันดับห้ า ของฝรั่งเศสใน
แคว้ นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์ -โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริ ม
ฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวที่จะ
มาเดินกันอยู่ที่ถนนเรี ยบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade
des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จัดได้ วา่ เป็ นเมืองที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบ
ชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิ่ง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SPLENDID NICE HOTEL & SPA หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

นีซ - แซงต์ ปอล เดอ วองซ์ - กราซ - โรงงานนา้ หอมฟราโกนาร์ ด คาสเทลแลน - เวอร์ ดง
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence)
เคยถูกโรมันยึดครอง ในยุคกลางเมืองถูกรุ กรานจากสเปน กษัตริ ย์ฟรองซัวส์ที่ 1
แห่งฝรั่งเศส โปรดให้ สร้ างกาแพงหินล้ อมรอบเมือง ความขลังและสวยงามดึงดูด
ศิลปิ นมารังสรรค์งานที่นี่ ทังนั
้ กเขียน นักกวี นักแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้ วน
แต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรื อจะเรี ยกอีกนัยหนึง่ ว่า “ถิ่นศิลปิ น” ก็ไม่ผิด
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองกราซ (Grasse) เพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมโรงงานผลิตน ้าหอม ที่ก่อตัง้
ขึ ้นมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน ้าหอมด้ วยการสกัดและการ
กลัน่ ตลอดจนห้ องจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็ นมาของการผลิตน ้าหอม
และคอลเล็กชัน่ ขวดน ้าหอมต่าง ๆ อย่างมากมาย เมืองกราซ (Grasse) หรื อที่
รู้ จกั กันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน ้าหอม” การผลิตน ้าหอมทังหลายส่
้
วนใหญ่
เริ่ มต้ นที่นี่ โรงงานผลิตน ้าหอมที่มีประวัติ ศาสตร์ ยาวนาน เปิ ดให้ ท่านได้ ชม
เรื่ องราวและขันตอนการผลิ
้
ต และโชว์รูมขายผลิตภัณฑ์ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ น
ของฝาก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CHÂTEAU DE TAULANE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ช่ องแคบเวอร์ ดง - หมู่บ้านมูสติเย่ ร์ แซงต์ มารี - วาเลนซอล - ชมทุ่ง
ลาเวนเดอร์ - เกรโนเบิล
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie)
ระหว่างทางผ่านชมช่องแคบเวอร์ ดง (Les Gorges Du Verdon) หรื อที่เรี ยกสันๆ
้
กันว่า แกรนด์แคนยอนของฝรั่งเศส มีความลึก 300-700 เมตรเลยทีเดียว เมื่อ
มองลงไปด้ านล่างมนุษย์จะดูเหมือนมด อีกทังแม่
้ น ้าที่ไหลผ่านจะเห็นเป็ นริ บบิ ้น
สีเขียว จนนึกไม่ถงึ เลยว่า สายน ้าเล็กๆ ที่มองเห็นอยู่นนมี
ั ้ ความกว้ างถึง 8 เมตร
และไหลลงสูห่ ินด้ วยความแรงจนกระทัง่ สามารถกัดเซาะหินให้ เป็ นร่ องยาวถึง
25 กิโลเมตร หน้ าผาที่ถกู น ้าเซาะกับธารน ้าสีเทอควอยส์นนั ้ จึงกลายเป็ นช่อง
แคบระหว่างเขาที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป ซึง่ ถือเป็ น One of Europe’s Most
Beautiful ที่ไม่ควรพลาดชม จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูห่ มูบ่ ้ านมูสติเย่ร์ แซงต์

Chinese
https://splendid-nice.com/

Buffet

Local

Local
www.chateau-taulane.com
Buffet
(21 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

มารี (Moustiers Ste Marie) หมูบ่ ้ านแห่งดวงดาว เป็ นอีกหนึง่ หมูบ่ ้ านสุดสวยใน
เขต Haute Provence (High Provence) ของฝรั่งเศส สวยจนได้ รับการกล่าว
ขานว่าเป็ น Un Les Plus Beaux Village De France (One of the Most
Beautiful Village of France) หมูบ่ ้ านหินนี ้ตังอยู
้ ่ใต้ ชะง่อนเขา มีดาวสีทองผูกไว้
ระหว่างสองยอดเขา สัญลักษณ์ของหมูบ่ ้ าน ใจกลางหมูบ่ ้ านมีธารน ้าตกไหล
ผ่าน
ดอกไม้ หลากสีที่พร้ อมใจกันออกดอกสวยบนถนนสายเล็กๆอันงดงาม
จากนัน้ นาชมจุดสาคัญที่สดุ ของเมืองนี ้ อันได้ แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึง่ มีเรื่ อง
เล่าขานต่อกันมาว่า อัศวินคนหนึง่ ซึง่ ตกไปเป็ นเชลยศึกในช่วงสงครามครู เสด ได้
ตังอธิ
้ ษฐานว่า “หากมีโอกาสได้ กลับบ้ านอีกครัง้ จะนาดวงดาวไปแขวนไว้
ระหว่างยอดเขา ณ หมูบ่ ้ านของข้ า” แสดงว่าคาอธิษฐานของเขาคงเป็ นจริ ง จึงมี
ดาวแขวนให้ เราเห็นอยู่จนทุกวันนี ้ สาหรับ I’Etoile ถือเป็ นสัญลักษณ์ของความ
สมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได้ 1.25 เมตร ส่วนโซ่ที่แขวนดาวไว้ ยาว 135
เมตร น ้าหนัก 150 กิโลกรัม และมิได้ คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึง่ ร้ อยปี จะมี
อันตกลงมา แล้ วต้ องเปลี่ยนขึ ้นไปใหม่อยู่ 2 ครัง้ ด้ วยกัน เนื่องจากเมืองนี ้ตังอยู
้ ่
บนภูเขา ความสวยงามอีกอย่างหนึง่ คือ การได้ เห็นบ้ านเรื อนสวยๆ โดยมีฉาก
หลังเป็ นภูเขา ท้ องฟ้า และแน่นอน เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวงนันปรากฎให้
้
เห็นอยู่
ด้ วย ไฮไลท์ของหมูบ่ ้ านแห่งนี ้อีกหนึง่ อย่างคือ เครื่ องปั น้ ดินเผาที่เรี ยกว่า
Faïence เป็ นภาชนะที่ทาจากดินเผา เครื่ องเซรามิก ที่นี่ทากันมาเนิ่นนานตังแต่
้
ศตวรรษที่ 17 ได้ ชื่อว่าเป็ นเครื่ องดินเผาที่ทาได้ ประณีตที่สดุ ในประเทศ ถึงขนาด
พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ยังโปรดให้ สงั่ เข้ าไปใช้ ภายในวังอีกด้ วย อิสระให้ ท่านได้ เดิน
เล่นชมเมืองและเก็บภาพความประทับใจ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาคณะออกเดินทางสูเ่ มือง Valensole เส้ นทางทุ่งลาเวนเดอร์ ซึง่ เป็ น
ไฮไลท์ของทริ ปนี ้ เมืองนี ้มีท่งุ ลาเวนเดอร์ ที่สวยงามและกว้ างใหญ่ที่สดุ ในฝรั่งเศส
คาว่า “ลาเวนเดอร์ ” มีที่มาจากภาษาลาติน คือ “Lavare” หมายถึง ชาระล้ าง ซึง่
คนสมัยก่อนก็นิยมใช้ พืชหอมสารพัดประโยชน์ชนิดนี ้กันอย่างแพร่ หลาย ในช่วง
ที่มีโรคติดต่อระบาดในกลุม่ ชาวเปอร์ เซียน กรี ก และโรมัน พวกเขาจะนากิ่งของ
ดอกลาเวนเดอร์ มาเผา เพื่อป้องกันโรคติดต่อระบาด ในช่วงต้ นศตวรรษที่
ประเทศฝรั่งเศส หญิงรับจ้ างซักผ้ า ก็ยงั ใช้ ดอกลาเวนเดอร์ แช่ไว้ ในอ่างอาบน ้า
พวกเขาจะวางดอกลาเวนเดอร์ ไว้ ในตะกร้ าผ้ า และตามตู้เสื ้อผ้ า เพื่อให้ ผ้าลินินมี
กลิ่นหอมกรุ่ น และยังช่วยป้องกันมดแมลงต่างๆ ได้ อีกด้ วย

จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสูเ่ มืองเกรโนเบิล (Grenoble) เมืองนี ้ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นเมือง “ประตูสเู่ ทือกเขาแอลป์ ” มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่วา่ จะ
เป็ นสกีรีสอร์ ท ป้อมปราการบนเขา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ คาเฟ่
โบราณ และจตุรัสสวยๆ ที่มีสถาปั ตยกรรมอายุหลายศตวรรษ ตัวเมืองตังอยู
้ ่ตรง
จุดที่แม่น ้า Isè re และ Drac มาบรรจบกัน และมีเทือกเขาแอลป์ ซึง่ มีหิมะปก
คลุมล้ อมรอบ อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาเดินเล่นชมเมืองสวย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL

Local
(31 ก.ม.)

(196 ก.ม.)

Local
www.accorhotels.com

วันที่ 8

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 9

08.00 น.
09.00 น.

หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เกรโนเบิล - อานซี - เบิร์น

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมือง
(106 ก.ม.)
อานซี (Annecy) ระหว่างทางชมบรรยากาศของบ้ านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์
จากนันชมเมื
้
องอานซี เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใต้ การ
ปกครองของราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนี ้มีชื่อเสียงทางด้ านภูมิประเทศที่สวยงาม
โดยมีเทือกเขาแอลป์ เป็ นฉากหลัง มีแม่น ้าทุยและคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านกลาง
เมืองเก่า จนได้ รับฉายาว่า เวนิสแห่งฝรั่งเศส ที่มีศลิ ปะเฉพาะตัวในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 12-16 รวมไปถึงปราสาทเก่าแก่ของเจ้ าเมืองอย่างปราสาทอาน
ซี อิสระเก็บภาพความประทับใจของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดินทางสูก่ รุ งเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็ นเมืองมรดกโลกอัน
ล ้าค่าที่ได้ รับการอนุรักษ์ มาสูป่ ั จจุบนั
เบิร์นสร้ างขึ ้นในยุคกลางของยุโรป
องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ สว่ นหนึง่ ของเมืองเบิร์นเป็ นมรดกโลก ชมหอนาฬิกา
ที่มีหน้ าปั ดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นประตูโบราณตังคร่
้ อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชม
โบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้ าเรี ยงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุที่ตงอยู
ั ้ ่กลาง
ถนนเป็ นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้ นหนึง่ ของยุโรป สม
กับเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
https://thebristol-bern.ch/en/
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THE BRISTOL HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เบิร์น - ซูริค - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.30 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส เป็ น
ศูนย์กลางการซื ้อขายแลกเปลีย่ นทองคาที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นตลาดหลักทรัพย์ที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

05.30 น.

นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 10

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
PERIOD

08 – 17 ก.ค. 2565
22 – 31 ก.ค. 2565

Tour Fare

Child 4-11

Child 4-6

DBL

SGL

NO TKT

Adults

With Bed

No Bed

SGL

Supp

ADL / CHD

115,
15,000.-

103,
103,500.-

92,
92,000.-

18,000.-

16,000.-

-29,
29,000.-21,
21,750.
750.-

ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรม-ที่ระบุ
10 ท่ าน ใช้ รถ Mercedes Sprinter ขนาด 16-18 ที่น่ ัง
15 ท่ าน ใช้ รถ Midi Bus ขนาด 30-35 ที่น่ ัง
20 ท่ าน ใช้ รถ Deluxe Bus ขนาด 49 ที่น่ ัง
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ามระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ น









จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทีย่ ว และคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่ า PCR Test / Test & Go ตามที่รัฐบาลกาหนดในทุกกรณี
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 60,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเทีย่ ว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จา่ ยจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้เดินทางจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนี
าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีใ่ นช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่ งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ

(การขอวีซ่ซา่ ประเทศฝรั่งเศสผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศฝรั่งเศส)
**สาหรับท่านที่เคยสแกนลายนิ ้วมือในกลุม่ เชงเก้ นในระยะเวลา 3 ปี กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯล่วงหน้ า**

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement รับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนตัวจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็น
ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหาก
ใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ

เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

