
 

 

 



 

 

 

วันวันที่ 1ที่ 1  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีสชาร์ลเดอโกล ปารีส  ((ฝร่ังเศสฝร่ังเศส))    
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบนิ 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มสีทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมคีา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่น
ทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ีวันท่ี  22  ปารีส ปารีส --  ปราสาทโว เลอ วีกงต์ ปราสาทโว เลอ วีกงต์ --  ปารีสอิสระช้อปป้ิงปารีสอิสระช้อปป้ิง    
00.05 น. ออกเดินทางสูป่ารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 930  
07.05 น. สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพ่ือเดินทางสูเ่มืองเมลนั ทางทิศใต้ของกรุงปารีส 
เพ่ือเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรูหราของอดีตเสนาบดีคลงั
ในสมยัพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ท่ีสร้างช่ือและแสดงความโอ้อวดฐานะแก่ชาวเมือง 
ซึง่สดุท้ายถกูจบัและริบทรัพย์สิน เน่ืองจากสร้างความไมพ่อพระทยัแดพ่ระเจ้า
หลยุส์ท่ี 14 อย่างมากท าให้พระองค์ด าริสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ในภายหลงั 
เพ่ือให้ย่ิงใหญ่กวา่และสวยงามกวา่ท่ีคฤหาสน์วีกงต์ 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางเข้าสูม่หานครปารีส จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าตา่งๆ 

อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ท่ีร้าน Duty Free Shop ท่ีมีสว่นลด
พิเศษให้เฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านัน้ แล้วมีเวลาให้ท่านเลือกซือ้สินค้าในห้าง
แกลลอรี ลาฟาแยตต์ ท่ีมีแบรนด์ชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลกเปิดให้บริการในห้าง
แห่งนี ้

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั CONCORDE MONTPARNASSE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
https://www.hotel-

montparnasse.com/restaurati
on.php 

 
วันท่ีวันท่ี  33  ปารีส ปารีส --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ TTGGVV  สู่เมืองอาวีญง สู่เมืองอาวีญง --  ท่อส่งน า้ปงต์ ดู การ์ ท่อส่งน า้ปงต์ ดู การ์     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ Paris Gare Lyon เพ่ือนัง่รถไฟ TGV สูเ่มืองอา

วีญง Avignon เมืองประวตัศิาสตร์ริมแมน่ า้โรห์น และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงั
ของพระสนัตะปาปา Palais des Papes ท่ีได้ย้ายท่ีพ านกัมาท่ีน่ีในระหวา่งปี 
ค.ศ.1309-1423 เป็นเมืองศนูย์กลางทางการค้า ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมท่ี
ส าคญัของแคว้น นอกจากนีย้งัมีสะพานท่ีมีช่ือเสียงอนัได้แกส่ะพานเซนต์เบเนเซ ่
Pont Saint-Bénézet หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่สะพานแห่งเมืองอาวีญง สร้างเมื่อปี 
ค.ศ. 1177 น าคณะเดินเลน่ชมเมืองจนได้เวลาอนัสมควรแล้วน าคณะเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

(08.37-11.20) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
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บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่ขตหบุเขาแมน่ า้โรห์น แมน่ า้สายส าคญัของภมูิภาคนี ้ น าท่าน
ไปชมปงต์ ด ู การ์ Pont du Gard หนึง่ในสิ่งมหศัจรรย์ท่ีชาวโรมนัสร้างเมื่อ 
2,000 ปีมาแล้วคือทางสง่น า้ซึง่มีความยาว 275 เมตรสามารถสง่น า้ได้ 34.8 
ล้านลิตรตอ่วนั ปงดกูาร์ เป็นสะพานสง่น า้จดุหนึง่ในการสง่น า้ระหวา่งเมือง 
Uzès และเมือง Nîmes ซึง่มีระยะทางถงึ 50 กิโลเมตรได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจาก UNESCO เม่ือปี 1985 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AVIGNON GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.avignon-grand-

hotel.com/en/ 
วันท่ีวันท่ี  44  อาวีญง อาวีญง --  หมู่บ้านกอร์ด หมู่บ้านกอร์ด --  โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ --  หมู่บ้านเลโบ หมู่บ้านเลโบ 

เดอ โพรวองซ์ เดอ โพรวองซ์ --  อาวีญงอาวีญง  
  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเข้าสูบ่รรยากาศแห่งโปรวองซ์ ชม 2 หมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุในโปรวองซ์ท่ี

ศิลปินช่ือดงัแวนโก๊ะห์ (Van Gogh) ยงัหลงใหลและใช้ชีวิตผลิตงานศิลปะท่ีมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก หมูบ้่านกอร์ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ท่ีมากด้วยเสน่ห์น่า
หลงใหลเป็นอีกเมืองท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon บนัทกึภาพ
จากจดุชมวิวท่ีมองเห็นหมูบ้่านในมมุท่ีสวยท่ีสดุ 

 
 จากนัน้เย่ียมชมโบสถ์แอบ็บีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) ท่ีมีทุ่งดอก

ลาเวนเดอร์สีมว่ง ปลกูเป็นแปลงสวยงามอยู่ด้านหน้า ซึง่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์แห่ง
นีจ้ะบานสะพร่ังตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน ไปจนถงึวนัท่ี 14 กรกฎาคม ซึง่ทัง้หมดจะ
ถกูเก็บเก่ียวในวนัชาติของประเทศฝร่ังเศส มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจ 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย หมูบ้่านเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณท่ีตัง้อยู่บน

ภเูขาสงู ซึง่ปัจจบุนัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชมุชน ตลอดจนศิลปะ
และวฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมูบ้่านท่ีได้รับคดัเลือกให้เป็น 
“หนึง่ในหมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุในฝร่ังเศส” จนได้เวลาอนัสมควร แล้วเดินทางกลบั
เข้าสูเ่มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวตัิศาสตร์ริมแมน่ า้โรห์น (Rhône)  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AVIGNON GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.avignon-grand-

hotel.com/en/ 
 

วันท่ีวันท่ี  55  อาวีญง อาวีญง --  รัฐโมนาโก รัฐโมนาโก --  มองตกิาโล มองตกิาโล --  นีซนีซ    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะออกเดินทางสูรั่ฐโมนาโก หรือไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจาก

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายท าให้เมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็นเมือง
หลวงแห่งการพนนัของยโุรปซึง่เศรษฐีนิยมมาเท่ียวกนั น าท่านเข้าสมัผสักบั
ความหรูหราภายในบ่อนคาสิโนมองติกาโล  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เท่ียวชมโมนาโกเมืองท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมูต่กึระฟ้าและทิวเขาอนั

งดงาม ชมมหาวิหารที่เคยใช้จดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ
เคลลีแห่งโมนาโค สตรีผู้สงูศกัด์ิ ท่ีชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาว
ธรรมดาท่ีโชคชะตาพลิกผนัให้เป็นเจ้าหญิงในราชวงั  วนันีเ้ธอเป็นต านานท่ีไมใ่ช่
เพียงเจ้าหญิงผู้ เลอโฉม แตเ่ธอน าพาช่ือเสียงให้โมนาโคเป็นท่ีรู้จกัด้านสาธารณะ
ประโยชน์ องค์กรการกศุลตา่ง ๆ มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกบัปาเล เดอ แปรงซ์ 
Palais De Princes ปราสาทท่ีประทบัของเจ้าชายแห่งรัฐสร้างขึน้บนสว่นท่ีเป็น
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เดอะร็อกท่ามกลางทิวทศัน์อนังดงาม แล้วไปชมวิวทิวทศัน์ท่ีขนาบด้วยท่าเรือ
สองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอนัหรูหรา
แสดงถงึความมัง่คัง่ และร ่ารวยของดินแดนแห่งนี ้แล้วเดินทางตอ่เข้าสูเ่มืองตาก
อากาศช่ือดงัของฝร่ังเศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่เป็นอนัดบัห้า ของฝร่ังเศสใน
แคว้นท่ีช่ือวา่ โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริม
ฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินท่ีสวยงาม เตม็ไปด้วยนกัท่องเท่ียวท่ีจะ
มาเดินกนัอยู่ท่ีถนนเรียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade 
des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จดัได้วา่เป็นเมืองท่ีน่าเดินชมบรรยากาศแบบ
ชาวโพรวองซ์เป็นอย่างย่ิง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SPLENDID NICE HOTEL & SPA หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
https://splendid-nice.com/ 

 
วันท่ีวันท่ี  66  นีซ นีซ --  แซงต์ปอล เดอ วองซ์ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ --  กราซ กราซ --  โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด --  

คาสเทลแลคาสเทลแลน น --  เวอร์ดงเวอร์ดง  
  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู ่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence) 

เคยถกูโรมนัยดึครอง ในยคุกลางเมืองถกูรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซวัส์ท่ี 1 
แห่งฝร่ังเศส โปรดให้สร้างก าแพงหินล้อมรอบเมือง ความขลงัและสวยงามดงึดดู
ศิลปินมารังสรรค์งานท่ีน่ี ทัง้นกัเขียน นกักวี นกัแสดง กองถา่ยภาพยนตร์ ล้วน
แตห่ลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรือจะเรียกอีกนยัหนึง่วา่ “ถ่ินศิลปิน” ก็ไมผิ่ด  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองกราซ (Grasse) เพ่ือให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลิตน า้หอม ท่ีก่อตัง้

ขึน้มาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 ชมกระบวนการผลิตน า้หอมด้วยการสกดัและการ
กลัน่ ตลอดจนห้องจดันิทรรศการแสดงประวตัิความเป็นมาของการผลิตน า้หอม
และคอลเลก็ชัน่ขวดน า้หอมตา่ง ๆ อย่างมากมาย เมืองกราซ (Grasse) หรือท่ี
รู้จกักนัในนาม “เมืองหลวงแหง่โลกน า้หอม” การผลิตน า้หอมทัง้หลายสว่นใหญ่
เร่ิมต้นท่ีน่ี โรงงานผลิตน า้หอมท่ีมีประวตัิ ศาสตร์ยาวนาน เปิดให้ท่านได้ชม
เร่ืองราวและขัน้ตอนการผลิต และโชว์รูมขายผลิตภณัฑ์ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็น
ของฝาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั CHÂTEAU DE TAULANE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.chateau-taulane.com 
วันท่ีวันท่ี  77  ช่องแคบเวอร์ดง ช่องแคบเวอร์ดง --  หมู่บ้านมูสตเิย่ร์ แซงต์ มารี หมู่บ้านมูสตเิย่ร์ แซงต์ มารี --  วาเลนซอล วาเลนซอล --  ชมทุ่งชมทุ่ง

ลาเวนเดอร์ ลาเวนเดอร์ --  เกรโนเบิลเกรโนเบิล  
  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่ หมูบ้่านมสูติเย่ร์ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie) 

ระหวา่งทางผ่านชมช่องแคบเวอร์ดง (Les Gorges Du Verdon) หรือท่ีเรียกสัน้ๆ 
กนัวา่ แกรนด์แคนยอนของฝร่ังเศส มีความลกึ 300-700 เมตรเลยทีเดียว เม่ือ
มองลงไปด้านลา่งมนษุย์จะดเูหมือนมด อีกทัง้แมน่ า้ท่ีไหลผา่นจะเห็นเป็นริบบิน้
สีเขียว จนนกึไมถ่งึเลยวา่ สายน า้เลก็ๆ ท่ีมองเห็นอยู่นัน้มีความกว้างถึง 8 เมตร 
และไหลลงสูหิ่นด้วยความแรงจนกระทัง่สามารถกดัเซาะหินให้เป็นร่องยาวถงึ 
25 กิโลเมตร หน้าผาท่ีถกูน า้เซาะกบัธารน า้สีเทอควอยส์นัน้ จงึกลายเป็นช่อง
แคบระหวา่งเขาท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป ซึง่ถือเป็น One of Europe’s Most 
Beautiful ท่ีไมค่วรพลาดชม  จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูห่มูบ้่านมสูติเย่ร์ แซงต์ 

(21 ก.ม.) 

 
 

https://splendid-nice.com/
http://www.splendid-nice.com/


 

 

มารี (Moustiers Ste Marie) หมูบ้่านแห่งดวงดาว เป็นอีกหนึง่หมูบ้่านสดุสวยใน
เขต Haute Provence (High Provence) ของฝร่ังเศส สวยจนได้รับการกลา่ว
ขานวา่เป็น Un Les Plus Beaux Village De France (One of the Most 
Beautiful Village of France) หมูบ้่านหินนีต้ัง้อยู่ใต้ชะง่อนเขา มีดาวสีทองผกูไว้
ระหวา่งสองยอดเขา สญัลกัษณ์ของหมูบ้่าน ใจกลางหมูบ้่านมีธารน า้ตกไหล
ผ่าน ดอกไม้หลากสท่ีีพร้อมใจกนัออกดอกสวยบนถนนสายเลก็ๆอนังดงาม  
จากนัน้ น าชมจดุส าคญัท่ีสดุของเมืองนี ้ อนัได้แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึง่มีเร่ือง
เลา่ขานตอ่กนัมาว่า อศัวินคนหนึง่ซึง่ตกไปเป็นเชลยศกึในช่วงสงครามครูเสด ได้
ตัง้อธิษฐานวา่ “หากมีโอกาสได้กลบับ้านอีกครัง้ จะน าดวงดาวไปแขวนไว้
ระหวา่งยอดเขา ณ หมูบ้่านของข้า” แสดงวา่ค าอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จงึมี
ดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทกุวนันี ้ ส าหรับ I’Etoile ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความ
สมหวงัในการขอพร มีขนาดวดัได้ 1.25 เมตร สว่นโซท่ี่แขวนดาวไว้ยาว 135 
เมตร น า้หนกั 150 กิโลกรัม และมิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึง่ร้อยปี จะมี
อนัตกลงมา แล้วต้องเปลี่ยนขึน้ไปใหมอ่ยู่ 2 ครัง้ด้วยกนั เน่ืองจากเมืองนีต้ัง้อยู่
บนภเูขา ความสวยงามอีกอย่างหนึง่คือ การได้เห็นบ้านเรือนสวยๆ โดยมีฉาก
หลงัเป็นภเูขา ท้องฟ้า และแนน่อน เม่ือมองดีๆ จะมีดาวดวงนัน้ปรากฎให้เห็นอยู่
ด้วย ไฮไลท์ของหมูบ้่านแหง่นีอ้ีกหนึง่อย่างคือ เคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเรียกวา่ 
Faïence เป็นภาชนะท่ีท าจากดินเผา เคร่ืองเซรามิก ท่ีน่ีท ากนัมาเน่ินนานตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 17 ได้ช่ือวา่เป็นเคร่ืองดินเผาท่ีท าได้ประณีตท่ีสดุในประเทศ ถงึขนาด
พระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ยงัโปรดให้สัง่เข้าไปใช้ภายในวงัอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดิน
เลน่ชมเมืองและเก็บภาพความประทบัใจ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนัน้ น าคณะออกเดินทางสูเ่มือง Valensole เส้นทางทุ่งลาเวนเดอร์ ซึง่เป็น

ไฮไลท์ของทริปนี ้เมืองนีม้ีทุ่งลาเวนเดอร์ท่ีสวยงามและกว้างใหญ่ท่ีสดุในฝร่ังเศส 
ค าวา่ “ลาเวนเดอร์” มีท่ีมาจากภาษาลาติน คือ “Lavare” หมายถงึ ช าระล้าง ซึง่
คนสมยัก่อนก็นิยมใช้พืชหอมสารพดัประโยชน์ชนิดนีก้นัอย่างแพร่หลาย ในช่วง
ท่ีมีโรคติดตอ่ระบาดในกลุม่ชาวเปอร์เซียน กรีก และโรมนั พวกเขาจะน าก่ิงของ
ดอกลาเวนเดอร์มาเผา เพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ระบาด ในช่วงต้นศตวรรษท่ี
ประเทศฝร่ังเศส หญิงรับจ้างซกัผ้า ก็ยงัใช้ดอกลาเวนเดอร์แช่ไว้ในอา่งอาบน า้ 
พวกเขาจะวางดอกลาเวนเดอร์ไว้ในตะกร้าผ้า และตามตู้ เสือ้ผ้า เพ่ือให้ผ้าลินินมี
กลิ่นหอมกรุ่น และยงัช่วยป้องกนัมดแมลงตา่งๆ ได้อีกด้วย   

(31 ก.ม.) 

 

 

 

 

 จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสูเ่มืองเกรโนเบิล (Grenoble) เมืองนีไ้ด้ช่ือ
วา่เป็นเมือง “ประตสููเ่ทือกเขาแอลป์” มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย ไมว่า่จะ
เป็นสกีรีสอร์ท ป้อมปราการบนเขา พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์แห่งชาติ คาเฟ่
โบราณ และจตรัุสสวยๆ ท่ีมีสถาปัตยกรรมอายหุลายศตวรรษ ตวัเมืองตัง้อยู่ตรง
จดุท่ีแมน่ า้ Is è re และ Drac มาบรรจบกนั และมีเทือกเขาแอลป์ซึง่มีหิมะปก
คลมุล้อมรอบ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเลน่ชมเมืองสวย  

(196 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL www.accorhotels.com 

http://www.novotel.com/


 

 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันท่ีวันท่ี  88  เกรโนเบิล เกรโนเบิล --  อานซี อานซี --  เบิร์นเบิร์น    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองตากอากาศ ทางภาคตะวนัออกของประเทศฝร่ังเศส ท่ีเมือง

อานซี (Annecy) ระหวา่งทางชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์ 
จากนัน้ชมเมืองอานซี เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใต้การ
ปกครองของราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนีม้ีช่ือเสียงทางด้านภูมิประเทศท่ีสวยงาม 
โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั มีแมน่ า้ทยุและคลองเลก็ ๆ ไหลผ่านกลาง
เมืองเก่า จนได้รับฉายาวา่ เวนิสแห่งฝร่ังเศส ท่ีมีศลิปะเฉพาะตวัในสมยั
คริสต์ศตวรรษท่ี 12-16 รวมไปถงึปราสาทเก่าแก่ของเจ้าเมืองอย่างปราสาทอาน
ซี  อิสระเก็บภาพความประทบัใจของเมือง 

(106 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสูก่รุงเบิร์น นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอนั

ล า้คา่ท่ีได้รับการอนรัุกษ์มาสูปั่จจบุนั เบิร์นสร้างขึน้ในยคุกลางของยโุรป 
องค์การยเูนสโก้ ประกาศให้สว่นหนึง่ของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกา
ท่ีมีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้คร่อมอยู่คร่ึงถนน ผ่านชม
โบสถ์ และย่านเมืองเก่าท่ีมีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน า้พท่ีุตัง้อยู่กลาง
ถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินท่ีสวยงามอีกเส้นหนึง่ของยโุรป สม
กบัเป็นเมืองหลวงของประเทศ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THE BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://thebristol-bern.ch/en/ 
วันท่ีวันท่ี  99  เบิร์น เบิร์น --  ซูริคซูริค  --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวิส เป็น

ศนูย์กลางการซือ้ขายแลกเปลีย่นทองค าท่ีใหญ่ท่ีสดุ และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  

 

13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 971   
วันท่ีวันท่ี  1010  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ    
05.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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08 – 17 ก.ค. 2565 
111515,,000000..--  103103,,550000..--  9292,,000000..--  1188,,000000..--  1166,,000000..--  

--2929,,000000..--  

--2121,,750750..--  22 – 31 ก.ค. 2565 
คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม-ที่ระบ ุ

10 ท่าน ใช้รถ Mercedes Sprinter ขนาด 16-18 ที่ น่ัง 
15 ท่าน ใช้รถ Midi Bus ขนาด 30-35 ที่น่ัง 
20 ท่าน ใช้รถ Deluxe Bus ขนาด 49 ที่ น่ัง 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตามระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น

https://thebristol-bern.ch/en/


 

 

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่ว และคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  ค่า PCR Test / Test & Go ตามที่รัฐบาลก าหนดในทุกกรณี 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์  
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจการจองทวัร์ (องทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่

เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

การไมรั่บจองทวัร์ (การไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 2 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเทีย่ว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้



 

 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้เดนิทางจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่วกรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและค่คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1144  วันท าการวันท าการ  
((การขอวีการขอวีซา่ประเทศฝร่ังเศสผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา ซา่ประเทศฝร่ังเศสผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศฝร่ังเศส)ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศฝร่ังเศส)  

**ส าหรับท่านท่ีเคยสแกนลายนิว้มือในกลุม่เชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯลว่งหน้า****ส าหรับท่านท่ีเคยสแกนลายนิว้มือในกลุม่เชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯลว่งหน้า**   
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่ , อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลปิเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement รับรองบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ส่วนตัวจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เหน็
วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหาก
ใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้เดินทางและ



 

 

เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 
 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   
แและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการละเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ   

  


