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รหัสโปรแกรม : 23242 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
วนัวนัที ่1ที ่1  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  --  สนามบนิสนามบนิชารล์เดอโกล ปารสีชารล์เดอโกล ปารสี  ((ฝรัง่เศสฝรัง่เศส))    
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่

คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชญิรอ ณ ห้องพัก
ผู้โดยสารขาออก 

 
 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, 
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, 
การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ข้ึนเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว 
เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการ
ทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
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วัวันที่นที่  22  ปารสี ปารสี --  ปราสาทโว เลอ วกีงต ์ปราสาทโว เลอ วกีงต ์--  ปารสีอสิระชอ้ปปิง้ปารสีอสิระชอ้ปปิง้    
00.05 น. ออกเดินทางสู่ปารสี ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930  
07.05 น. 
 

สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากร
แล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางสู่เมืองเมลัน ทางทิศใตข้องกรุงปารสี เพื่อเข้าชมปราสาท
เก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรหูราของอดตีเสนาบดีคลงัในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่
สร้างชือ่และแสดงความโอ้อวดฐานะแก่ชาวเมือง ซึ่งสุดท้ายถูกจับและริบทรัพย์สิน เนื่องจาก
สร้างความไม่พอพระทัยแดพ่ระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อย่างมากทำใหพ้ระองค์ดำริสร้าง
พระราชวงัแวร์ซายส์ ในภายหลัง เพือ่ให้ยิ่งใหญ่กว่าและสวยงามกว่าที่คฤหาสน์วีกงต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นำคณะเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ปปิ้งสินค้าต่างๆ อาทิ น้ำหอม 

เสื้อผ้า กระเป๋า เครือ่งสำอาง ที่ร้าน Duty Free Shop ที่มสี่วนลดพเิศษให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่วเท่านั้น แล้วมีเวลาให้ท่านเลือกซือ้สินค้าในห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ที่มีแบรนด์
ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกเปิดให้บรกิารในห้างแห่งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดยีวกัน 
 
 
 
 

https://www.hotel-montparnasse.com/restauration.php 
 

https://www.hotel-montparnasse.com/restauration.php
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วนัที่วนัที่   33  ปารีปารีส ส --  นัง่รถไฟ นัง่รถไฟ TTGGVV  สูเ่มอืงอาวญีง สูเ่มอืงอาวญีง --  ทอ่สง่นำ้ปงต ์ด ูการ ์ทอ่สง่นำ้ปงต ์ด ูการ ์    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ Paris Gare Lyon เพื่อนัง่รถไฟ TGV สู่เมอืงอาวีญง 

Avignon เมืองประวัตศิาสตร์ริมแมน่้ำโรห์น และเป็นที่ตัง้ของพระราชวังของพระสันตะปาปา 
Palais des Papes ที่ได้ย้ายท่ีพำนักมาท่ีนี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 เป็นเมอืง
ศูนย์กลางทางการค้า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของแคว้น นอกจากนี้ยงัมีสะพาน
ที่มีชื่อเสียงอันได้แก่สะพานเซนต์เบเนเซ่ Pont Saint-Bénézet หรือเรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า
สะพานแหง่เมืองอาวีญง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1177 นำคณะเดินเล่นชมเมอืงจนได้เวลาอัน
สมควรแล้วนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เขตหุบเขาแม่น้ำโรหน์ แม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคนี้ นำท่านไปชมปงต์ ด ูการ์  Pont du Gard หนึ่งในสิง่มหศัจรรย์

ที่ชาวโรมันสร้างเมือ่ 2,000 ปีมาแล้วคือทางส่งน้ำซึ่งมีความยาว 275 เมตรสามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตรตอ่วัน ปงดูการ์ เป็น
สะพานส่งน้ำจุดหนึ่งในการสง่น้ำระหว่างเมือง Uzès และเมอืง Nîmes ซึง่มีระยะทางถงึ 50 กิโลเมตรได้ขึ้นทะเบียนเปน็มรดกโลกจาก 
UNESCO เมื่อปี 1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก AVIGNON GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
https://www.avignon-grand-hotel.com/en/ 

 

https://www.avignon-grand-hotel.com/en/
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วนัที่วนัที่   44  อาวญีง อาวญีง --  หมูบ่า้นกอรด์ หมูบ่า้นกอรด์ --  โบสถแ์อบ็บเีดอซนีอคค ์โบสถแ์อบ็บเีดอซนีอคค ์--  หมูบ่า้นเลโบ เดอ โพรวองซ ์หมูบ่า้นเลโบ เดอ โพรวองซ ์--  อาวญีงอาวญีง    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. นำคณะเข้าสู่บรรยากาศแหง่โปรวองซ์ ชม 2 หมู่บ้านที่สวยที่สดุในโปรวองซ์ที่ศิลปินชื่อดงัแวน

โก๊ะห์ (Van Gogh) ยังหลงใหลและใช้ชีวิตผลิตงานศิลปะที่มชีื่อเสียงโดง่ดังไปทั่วโลก หมู่บ้าน
กอร์ด (Gordes) เมอืงเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหลเป็นอีกเมืองที่ตัง้อยู่บนยอดเขาใน
แถบเทือกเขา Luberon บันทึกภาพจากจุดชมวิวท่ีมองเห็นหมู่บ้านในมุมท่ีสวยที่สุด 

 

 จากนั้นเยี่ยมชมโบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) ที่มีทุง่ดอกลาเวนเดอรส์ี
ม่วง ปลูกเป็นแปลงสวยงามอยูด่้านหน้า ซึ่งทุ่งดอกลาเวนเดอร์แหง่นี้จะบานสะพรั่งตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งทั้งหมดจะถูกเก็บเกี่ยวในวันชาติของประเทศ
ฝรั่งเศส มเีวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ซึ่ง

ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเรือน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณ
เอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” 
จนได้เวลาอันสมควร แล้วเดินทางกลับเข้าสู่เมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์ริม
แม่น้ำโรห์น (Rhône) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก AVIGNON GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
 
 

https://www.avignon-grand-hotel.com/en/ 
 
 

https://www.avignon-grand-hotel.com/en/
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วนัที่วนัที่   55  อาวญีง อาวญีง --  รฐัโมนาโก รฐัโมนาโก --  มองตกิาโล มองตกิาโล --  นซีนซี    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. คณะออกเดินทางสู่รฐัโมนาโก หรอืไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจากการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายทำให้เมอืงมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็นเมอืงหลวงแห่งการ
พนันของยุโรปซึ่งเศรษฐีนิยมมาเที่ยวกัน นำท่านเข้าสัมผัสกบัความหรูหราภายในบ่อนคาสิโน
มองตกิาโล  
 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เที่ยวชมโมนาโกเมืองทีต่ั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมูต่ึกระฟ้าและทิวเขาอันงดงาม ชม

มหาวิหารที่เคยใชจ้ัดงานพระราชพิธอีภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซเคลลแีห่งโมนาโค สตรผีู้
สูงศกัดิ์ ทีช่ีวิตเปรยีบเสมอืนเทพนยิาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้เป็นเจ้า
หญิงในราชวัง  วันนี้เธอเป็นตำนานที่ไม่ใช่เพียงเจ้าหญงิผู้เลอโฉม แตเ่ธอนำพาชื่อเสียงให้โม
นาโคเป็นที่รู้จักด้านสาธารณะประโยชน์ องค์กรการกศุลต่าง ๆ มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกับ
ปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแหง่รัฐสร้างขึ้นบนส่วน
ที่เป็นเดอะรอ็กท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม 
 แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port 
Hercule  ท่าจอดเรอืยอร์ชอันหรหูราแสดงถงึความมั่งค่ัง และร่ำรวยของดินแดนแหง่นี้ แล้ว
เดินทางตอ่เข้าสู่เมอืงตากอากาศชือ่ดังของฝรัง่เศส “นซี” (Nice) มีความใหญ่เป็นอันดับห้า 
ของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่วที่จะมา
เดินกันอยู่ทีถ่นนเรียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des 
Anglais) เขตย่านเมอืงเก่า จัดได้ว่าเป็นเมืองที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็น
อย่างยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SPLENDID NICE HOTEL & SPA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

https://splendid-nice.com/ 
 

https://splendid-nice.com/
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วนัที่วนัที่  66  นซี นซี --  แซงตป์อล เดอ วองซ ์แซงตป์อล เดอ วองซ ์--  กราซ กราซ --  โรงงานนำ้หอมฟราโกนารด์ โรงงานนำ้หอมฟราโกนารด์ --  คาสเทลแลคาสเทลแลน น --  เวอรด์งเวอรด์ง    
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. นำคณะเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมอืงโบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถูกโรมัน

ยึดครอง ในยุคกลางเมืองถูกรกุรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซัวส์ที่ 1 แหง่ฝรัง่เศส โปรดให้
สร้างกำแพงหินล้อมรอบเมือง ความขลังและสวยงามดงึดูดศิลปินมารังสรรค์งานที่นี่ ท้ัง
นักเขียน นักกว ีนักแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้วนแต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรือจะ
เรียกอกีนัยหนึง่ว่า “ถิ่นศิลปิน” ก็ไมผ่ิด  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู่เมอืงกราซ (Grasse) เพื่อให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม ที่ก่อตัง้ขึ้นมาตัง้แต่

สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน้ำหอมด้วยการสกดัและการกลัน่ ตลอดจนห้องจัด
นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน้ำหอมและคอลเล็กชั่นขวดน้ำหอมต่าง ๆ 
อย่างมากมาย เมืองกราซ (Grasse) หรือที่รู้จกักันในนาม “เมอืงหลวงแห่งโลกน้ำหอม” 
การผลิตน้ำหอมทัง้หลายส่วนใหญ่เริม่ต้นที่นี่ โรงงานผลิตน้ำหอมที่มีประวัติ ศาสตร์ยาวนาน 
เปิดให้ท่านได้ชมเรื่องราวและขั้นตอนการผลิต และโชว์รูมขายผลติภัณฑ์ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เป็นของฝาก 
 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก CHÂTEAU DE TAULANE หรอืเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน www.chateau-taulane.com 
วนัที่วนัที่  77  ชอ่งแคบเวอรด์ง ชอ่งแคบเวอรด์ง --  หมูบ่า้นมสูตเิยร่ ์แซงต ์มาร ีหมูบ่า้นมสูตเิยร่ ์แซงต ์มาร ี--  วาเลนซอล วาเลนซอล --  ชมทุง่ลาเวนเดอร ์ชมทุง่ลาเวนเดอร ์--  เกรโนเบลิเกรโนเบลิ    
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie) ระหว่างทางผ่านชมช่องแคบ

เวอร์ดง (Les Gorges Du Verdon) หรือที่เรียกส้ันๆ กันว่า แกรนด์แคนยอนของฝรั่งเศส มีความลึก 300-
700 เมตรเลยทีเดียว เมื่อมองลงไปด้านล่างมนุษย์จะดูเหมือนมด อีกทั้งแม่น้ำที่ไหลผ่านจะเห็นเป็นริบบิ้นสี
เขียว จนนึกไม่ถึงเลยว่า สายน้ำเล็กๆ ที่มองเห็นอยู่นั้นมีความกว้างถึง 8 เมตร และไหลลงสู่หินด้วยความแรง
จนกระทั่งสามารถกัดเซาะหินให้เป็นร่องยาวถึง 25 กิโลเมตร หน้าผาที่ถูกน้ำเซาะกับธารน้ำสีเทอควอยส์นั้น 
จึงกลายเป็นช่องแคบระหว่างเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งถือเป็น One of Europe’s Most Beautiful ที่ไม่ควร
พลาดชม  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie) หมู่บ้านแห่ง
ดวงดาว เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านสุดสวยในเขต Haute Provence (High Provence) ของฝรั่งเศส สวยจนได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็น Un Les Plus Beaux Village De France (One of the Most Beautiful Village 
of France) หมู่บ้านหินนี้ตั้งอยู่ใต้ชะง่อนเขา มีดาวสีทองผูกไว้ระหว่างสองยอดเขา สัญลักษณ์ของหมู่บ้าน 
ใจกลางหมู่บ้านมีธารน้ำตกไหลผ่าน ดอกไม้หลากสีที่พร้อมใจกันออกดอกสวยบนถนนสายเล็กๆอันงดงาม  
จากนั้น นำชมจุดสำคัญที่สุดของเมืองนี้ อันได้แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า อัศวิน
คนหนึ่งซึ่งตกไปเป็นเชลยศึกในช่วงสงครามครูเสด ได้ตั้งอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสได้กลับบ้านอีกครั้ง จะนำ
ดวงดาวไปแขวนไว้ระหว่างยอดเขา ณ หมู่บ้านของข้า” แสดงว่าคำอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวน
ให้เราเห็นอยู่จนทุกวันนี้ สำหรับ I’Etoile ถอืเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได้ 
1.25 เมตร ส่วนโซท่ี่แขวนดาวไว้ยาว 135 เมตร น้ำหนัก 150 กิโลกรมั และมิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบ
หนึ่งร้อยปี จะมีอันตกลงมา แล้วต้องเปลี่ยนข้ึนไปใหม่อยู่ 2 ครั้งด้วยกัน เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่บนภูเขา 
ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งคือ การได้เห็นบ้านเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา ท้องฟ้า และแน่นอน เมื่อ
มองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้เห็นอยู่ด้วย ไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้อีกหนึ่งอย่างคือ เครื่องปั้นดินเผาที่
เรียกว่า Faïence เป็นภาชนะทีท่ำจากดินเผา เครื่องเซรามิก ที่นี่ทำกันมาเนิ่นนานตั้งแต่ศตวรรษที ่17 ได้ชื่อ
ว่าเป็นเครื่องดินเผาที่ทำได้ประณีตที่สุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ยังโปรดให้ส่ังเข้าไปใช้ภายใน
วังอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเก็บภาพความประทับใจ 
 
 

 
 

http://www.splendid-nice.com/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่า จากนั้น นำคณะออกเดินทางสูเ่มือง Valensole เส้นทางทุง่ลาเวนเดอร์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของท

ริปนี้ เมืองนี้มีทุ่งลาเวนเดอร์ทีส่วยงามและกว้างใหญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส คำว่า “ลาเวนเดอร”์ มี
ที่มาจากภาษาลาติน คือ “Lavare” หมายถึง ชำระล้าง ซึง่คนสมัยกอ่นกน็ิยมใช้พชืหอม
สารพัดประโยชน์ชนดินี้กันอย่างแพรห่ลาย ในช่วงที่มีโรคตดิตอ่ระบาดในกลุ่มชาวเปอรเ์ซียน 
กรีก และโรมัน พวกเขาจะนำกิ่งของดอกลาเวนเดอร์มาเผา เพือ่ป้องกันโรคติดตอ่ระบาด 
ในช่วงต้นศตวรรษที่ประเทศฝรัง่เศส หญิงรับจ้างซักผ้า ก็ยังใชด้อกลาเวนเดอร์แช่ไว้ในอ่าง
อาบน้ำ พวกเขาจะวางดอกลาเวนเดอร์ไว้ในตะกร้าผ้า และตามตู้เสื้อผ้า เพื่อใหผ้้าลินินมีกลิ่น
หอมกรุ่น และยังช่วยป้องกันมดแมลงต่างๆ ไดอ้ีกด้วย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่เมืองเกรโนเบิล (Grenoble) เมอืงนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมอืง 

“ประตสูู่เทือกเขาแอลป์” มีสถานที่ทอ่งเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสกีรสีอร์ท ปอ้มปราการ
บนเขา พิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์แหง่ชาติ คาเฟ่โบราณ และจตรุัสสวยๆ ทีม่ีสถาปัตยกรรม
อายุหลายศตวรรษ ตัวเมอืงตัง้อยูต่รงจดุที่แม่น้ำ Isère และ Drac มาบรรจบกัน และมี
เทือกเขาแอลป์ซึ่งมหีิมะปกคลุมล้อมรอบ อสิระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมเมืองสวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL หรอืเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
 
 

www.accorhotels.com 

http://www.novotel.com/
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วนัที่วนัที่  88  เกรโนเบลิ เกรโนเบลิ --  อานซ ีอานซ ี--  เบริน์เบริน์    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมอืงตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมืองอานซี 

(Annecy) ระหว่างทางชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป ์จากนั้นชมเมือง
อานซี เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอานซี ในอดตีอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซา
วอย เมืองแถบนี้มีชือ่เสยีงทางด้านภมูิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง  
มีแม่น้ำทุยและคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเก่า จนไดร้ับฉายาว่า เวนิสแห่งฝรั่งเศส ที่มี
ศิลปะเฉพาะตัวในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-16 รวมไปถงึปราสาทเก่าแกข่องเจ้าเมืองอย่าง
ปราสาทอานซ ี อสิระเก็บภาพความประทับใจของเมือง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่กรุงเบริ์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอันล้ำค่า 

ที่ได้รับการอนุรกัษ์มาสู่ปจัจุบัน เบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศ
ให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็น
ประตูโบราณตัง้คร่อมอยู่ครึ่งถนน ผา่นชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงราย
มากมาย ผ่านชมน้ำพุทีต่ั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงาม
อีกเส้นหนึ่งของยุโรป สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE BRISTOL HOTEL หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://thebristol-bern.ch/en/ 
วนัที่วนัที่  99  เบริน์ เบริน์ --  ซรูคิซรูคิ  --  เดนิทางกลบักรงุเทพฯเดนิทางกลบักรงุเทพฯ    
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ศูนยก์ลางเศรษฐกิจทีส่ำคัญของสวิส เปน็ศูนย์กลางการซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลักทรพัย์ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของโลก  
 

13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 971   
วนัที่วนัที่   1010  เดิเดินทางกลบัถงึกรงุเทพฯนทางกลบัถงึกรงุเทพฯ    
05.30 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวข้างตน้ เป็นการนำเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน  

โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน กอ่นการเดินทางเท่านั้น) 
 
 

https://thebristol-bern.ch/en/
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSuupppp  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

24 ม.ิย.–03 ก.ค. 2565 109109,,000000..--  9898,,000000..--  8787,,000000..--  1188,,000000..--  1166,,000000..--  --2929,,000000..--  
--2121,,750750..--  

08 – 17 ก.ค. 2565 
111155,,000000..--  103103,,550000..--  9292,,000000..--  1188,,000000..--  1166,,000000..--  --2929,,000000..--  

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

 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม-ที่ระบ ุ

10 ทา่น ใชร้ถ Mercedes Sprinter ขนาด 16-18 ทีน่ัง่ 
15 ทา่น ใชร้ถ Midi Bus ขนาด 30-35 ทีน่ัง่ 
20 ทา่น ใชร้ถ Deluxe Bus ขนาด 49 ทีน่ัง่ 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ 3 

เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปส่วนใหญจ่ะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้าย
เมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น) 
✓ ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มปีระสบการณ์นำเที่ยว และคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสยีชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรอื

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ จากอุบตัิเหตุ สำหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป ีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิด
จากโรคประจำตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทัวร์ไม่รวม ค่าทัวร์ไม่รวม ::  
  ค่า PCR Test / Test & Go ตามทีร่ฐับาลกำหนดในทกุกรณ ี

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์  
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษใน

ร้านอาหาร นอกเหนอืจากที่ทางบรษิัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 
ท่านต้องมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจการจองทัวร์ (องทัวร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 กรุณาจองทัวร์และชำระเงนิมดัจำลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 24ชัว่โมง นบัจากวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการ

ยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลอืตามวันที่กำหนด ทาง
บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

การไม่รับจองทัวร์ (การไม่รับจองทัวร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทัวร์สำหรบัลูกค้าดังต่อไปนี้ 

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถงึ 2 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรอืเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บง่บอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรอืแยกจากคณะทัวร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ทีด่ื่มสุราบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญ

ให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผูร้่วมเดินทางบงัคับให้
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หัวหน้าทัวร์ตอ้งทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   
การยกเลิกการจองทัวร์ (การยกเลิกการจองทัวร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีช่ำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันที่นำเที่ยว                 
          ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่นำเที่ยว 
         ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันที่นำเทีย่ว  
          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจรงิ เพื่อการเตรยีมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการทีต่อ้งจ่ายตามข้อ 1 แตถ่้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้ำระไว้ ผู้ประกอบธุรกจินำเที่ยวจะเรยีกจาก 
    นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนีผู้้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามัดจำของบตัรโดยสารเครือ่งบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่

สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิ
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนนิการออกตั๋วเครือ่งบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่
แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพือ่ยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรอืไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงิน
ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วน

สายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมล์ของสายการบินน้ัน ๆ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรอืทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลงิของสายการบิน (าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลงิของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 ✓ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบนิในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วน

เพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
สถานที่เข้าชม (สถานที่เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรอื ปิดโดย

มิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน 
Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือ่ให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือ
เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน 
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เอกสารในการยืน่วซีา่ของเอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฝรัง่ประเทศฝรัง่ เศส  ใชเ้วลายืน่ประมาณ เศส  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 1144  วนัทำการวนัทำการ  
((การขอวีการขอวีซ่าประเทศฝรัง่เศสผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา ซ่าประเทศฝรัง่เศสผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง  ณ ศูนยร์ับคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส)ณ ศูนยร์ับคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส)  

**สำหรับท่านที่เคยสแกนลายนิ้วมือในกลุ่มเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯล่วงหน้า****สำหรับท่านที่เคยสแกนลายนิ้วมือในกลุ่มเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯล่วงหน้า**  
 พาสปอรต์ที่ยังไมห่มดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนกอ่นวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ 

ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มอีายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สำเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 

ปีบริบูรณ์  
 หนังสอืรับรองการทำงานจากบรษิัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหนง่, อตัราเงินเดือนในปจัจุบัน, วัน

เดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกตหิลังครบกำหนดลา และสลิป
เงินเดอืนย้อนหลัง 3 เดอืน 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดอืน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement รบัรองบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัจากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดอืน และมีจำนวนไม่ต่ำกวา่ 6 หลัก เพือ่ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง
พอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเมือ่กลับสูภู่มิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก
หนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผูเ้ดนิทางทั้งหมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมาย
อีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชือ่ผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ป ี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรือ่งแสดงความ

จำนงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรอืผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ กต็้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัท
ฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ จะถูกบันทกึไว้เป็นสถติิในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้รอ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรียกร้อง
คืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงิหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วนมัดจำแล้ว  ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
แและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการละเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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