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กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.00 น.

2

คณะพร้อ มกัน ณ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวก

ซูริค-อนุสาวรียส์ ิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบร์ก-นั่งเคเบิล้ คาร์-เมอร์เรน
01.05 น.

07.50 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG)
เที่ยวบิ นที่ TG970 (01.05-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินเมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5
ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ***ให้ท่านแยกกระเป๋ าใบเล็กสาหรับพัก1คืน เพือ่ พักบนโรงแรมที่
เมอร์เรน หมู่บา้ นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ ความสะดวกในการถือขึน้ เคเบิล้ คาร์***
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นาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนกั ท่องเที่ยวมากที่สดุ ในสวิส แต่ยงั
รัก ษาสภาพแวดล้อ มไว้ไ ด้เ ป็ น อย่ า งดี เมื อ งที่ ไ ด้ช่ื อ ว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วบัน ทึก ภาพไว้ม ากที่ สุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ ล้อม ทัศนียภาพ
บริเวณรอบๆ ลูเซิรน์ เป็ นอาคาร บ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทาง
ริมทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา พรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิว
ลิ ป อากาศริม ทะเลสาบเย็ น สบาย น าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่กับ อนุ ส าวรี ย์สิ ง โต(Lion Monument) ซึ่ง
แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทางาน
เป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ ช าเปล(Chapel
bridge) ซึ่งข้ามแม่นา้ รอยซ์( Reuss River) เป็ นสะพานไม้ท่ีเก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็ น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ
โบราณ เชื่ อมต่อไปยัง ป้อมแปดเหลี่ ยมกลางนา้ ที่จ่ ัวแต่ละช่ องของสะพานจะมี ภ าพเขีย นเป็ น
เรื่องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แล้ว

กลางวัน

เย็น

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ ้งที่มีรา้ นตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กื
อเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ ้งสินค้าชั้นดี ที่มีช่ือเสียงตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูช่ เตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้ คาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ใน
ตานานที่ได้ขึน้ ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเลกว่า 1,650
เมตร เมื องนีข้ ึน้ ชื่ อว่า เป็ นเมื องที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้ว ย
ทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก
(Eiger) ให้ได้ช่ืนชม ที่ดงึ ดูดให้ทกุ คนต้องมาพิสจู น์ ความงามด้วยตาตนเองสักครัง้ ในชีวิต นา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ )
หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ไม่มีหอ้ งพักสาหรับ 3ท่าน (เพิ่มพักเดีย่ วเฉพาะโรงแรมนี ้ 1คืน 1,500 บาท)
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เมอร์เรน-ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-อาเดลโบเดน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านขึน้ กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สูงกว่า 2,973 เมตร จึงทาให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้ จุง
เฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ชิลธอร์นยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ช่ือดัง
อย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยั ค ฆ์ร าชิ นี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทาให้บนนีม้ ีพิพิธภัณฑ์แบบอิ นเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จดั แสดงเรื่องราวน่ารูจ้ ากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาท
บอนด์หรือสาวบอนด์กนั ได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของ
ยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรนาท่าน
นั่งเคเบิล้ คาร์กลับ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น
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จากนั้นตามรอยซีรี่ยด์ ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์ว าลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้ง อยู่ทางฝั่ งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์( Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา

ท่านเดินทางสูเ่ มืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ วิวภูมิทศั น์อลั ไพน์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ อาเดลโบเดนสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,940 เมตร
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์ เมนูประจาชาติของสวิส
พักที่ Hotel The Cambrian Adelboden หรือเทียบเท่า
(เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ น้อยทัวร์นกั ทีจ่ ะได้มาพักทีน่ ี่ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเทือกเขาแอลป์ )
หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั มีสระน้าอุ่นพร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์ หากท่านสนใจลงเล่นน้าในสระน้า
โปรดเตรียมนาชุดว่ายนา้ มาด้วย)
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เฟี ยช์-อเล็ตช์ อารีนา-แทสซ์-เซอร์แมท
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เ ฟี ยช์( Fiesch) เพื่อต่อ เคเบิล้ คาร์ไ ปชมธารนา้ แข็ง เอ็กกิสฮอร์น (Eggishorn)
อเล็ตช์อารีนา(Aletsch Arena) ธารนา้ แข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาเอลป์ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี 2001 โดยธารนา้ แข็งแห่งนี ้ สามารถขึน้ ได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห ์ (Moosfluh) เบตต์
เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn) อิสระให้ท่านท่านชมความงดงาม
ของกลาเซียตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บา้ นในสกีรี
สอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้ งเดินทางโดยสารรถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ ปวง เพราะไม่มี
รถยนต์ท่ใี ช้นา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ เมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านัน้
นาท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทัง้ ตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็ นยอดเขาแมท
เทอร์ฮ อร์น (Matterhorn) อิ ส ระทุ ก ท่ า นเดิ น เล่ น ชมเมื อ งสู ด บรรยากาศอั น แสนบริ สุ ท ธิ์ สัม ผั ส
บรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า
(โรงแรมในหมู่บา้ นเล็กท่ามกลางภูเขา)
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เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-กอร์นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น-ชาโมนิกซ์
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ส ถานี ร ถไฟกอร์น าแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่ง รถไฟ
ฟั นเฟื องสู่กอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ตื่นตาตื่น
ใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮ อร์นซึ่ง ท่ านสามารถเห็ น อยู่แ ค่เ อื อ้ มชื่ นชมกับ ทิ วทัศ น์เ หนื อม่ า นเมฆ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นาท่านสู่
ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิ ระมิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตนู วอล์ทดีสนีย์

น าไปเป็ น แบบเครื่ อ งเล่นบิ๊ก ธั นเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุก ดี ส นี ย์แ ลนด์ ตลอดจนทิ ว ทัศ น์
โดยรอบที่สวยงาม จากนัน้ พาท่านนั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟ
เฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายที่ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ได้สวย
ที่สุด ด้านหน้าเป็ นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็ นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีช่ือย่อที่ใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีช่ือเล่นว่า
"The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มี หิมะปกคลุม อยู่
ตลอดทั้งปี เป็ นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มี
ทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็ นฉากหลัง ใจกลางหมู่บา้ นมี การ
ผสมผสานที่อยู่อาศัยของผูค้ นในพืน้ ที่เข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างลงตัวค

KEU040912-TG สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9วัน6คืน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมในหมู่บา้ นแห่งเทพนิยายโอบล้อมด้วยขุนเขาหิมะ)
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ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-นั่งรถไฟTGV-ปารีส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ตื่นเต้น
หวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The
Void) ขึ น้ ลิ ฟ ต์ไ ปยัง บนจุด สูง สุด ของยอดเขามองบลั ง ค์( Mont Blanc) ตั้ง อยู่บ ริเ วณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807
เมตร ทัง้ "มองบลังค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" สภาพทั่วไปของยอด
เขามี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ จนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุ งปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France)
เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ ันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด
ปัจจุบนั เมืองปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)
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ปารีส-พระราชวังแวร์ชาย-พิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์-พิพธิ ภัณฑ์ออร์แซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
ชองป์ เอลิเซ่ ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)-ล่องเรือบาโตมูซ

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ท่ีนกั ท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโด่งดังทัง้ แง่มมุ ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี ้
อาจนับว่าเป็ นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รบั การยกย่องให้เป็ นแหล่งมรดกโลกจาก
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง
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จากนั้นนาท่านเที่ยวชมกรุ ง ปารี ส (Paris) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปด้านหน้า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ลู ฟ ว์( Louvre
Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ื อเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่จี ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับ
โลกเป็ นจานวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี นาท่านชมด้าน
นอกพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของ
ประเทศ และ เป็ นอันดับที่ 10 ของโลก ตัง้ อยู่ริมแม่นา้ เซน เคยเป็ นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี ้
กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะ
หลากหลายแขนงตัง้ โชว์ไว้ท่นี ่ี มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆด้วย นาท่านสูจ่ ัตุรัสทรอ
คาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็ นฉากหลังสามารถมองเห็นหอ

ไอเฟลได้จากหลายมุม ทัง้ วิวขัน้ บันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้ นหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือ
จะเป็ นมุมนา้ พุกบั สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็ นฉากหลัง นาท่านเดินทางผ่านชม
ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงที่สุดของปารีสและ
เป็ นต้นแบบถนนราชดาเนิน พร้อมชมความยิ่ง ใหญ่ ของประตู ชั ย (ARC De Triumph) อนุสรณ์
สถานที่สาคัญของปารีส ได้รบั การยอมรับให้เป็ นประตูชยั ที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก รวมทัง้ ยัง
มีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลัก
ลอยที่นับเป็ นผลงานชั้นยอดจากศิลปิ นชั้นเยี่ยม นาท่านช้อปปิ ้ง ห้ า งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
(Galleries Lafayette) ห้ า งหรู ท่ี มี ช่ื อ เสี ย งมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของปารี ส ภายในอาคารที่ มี
สถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงาม ช้อ ปปิ ้ ง แบรนด์เ นม ห้า งนี ้มี เ อกลัก ษณ์ท่ี มี ค วามโดดเด่ น อย่ า งมาก
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เย็น

โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็ น
โครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผูอ้ อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็ นแนวศิลปะที่
นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูน
ปั้ น และราวระเบี ยงโค้ ง อั น เป็ นทั ศ ยนี ภ าพที่ ง ดงามต่ อ เมื อ งท่ อ งเที่ ย วอย่ า งปารี ส เป็ น
ห้างสรรพสินค้านี ้มีลูกค้าที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่
ทันสมัยให้เลือกซือ้ ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้ จะมี
ขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็ น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า นา้ หอม มีครบทุกยี่หอ้ ท่านช้อปปิ ้ง
ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็ นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากที่สดุ แห่งหนึ่งของปารีส ที่น่ีมีเสน่ห์
ของอาคารแบบดัง้ เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์
อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึน้ ทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี
1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็ นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ท่เี น้นยา้ ถึงเสน่ห์
ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็ นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้
เลือกช็อปปิ ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
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นาท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่นา้ แซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ สาหรับชัน้ บนจะเป็ นโซนเปิ ดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1

ชั่วโมง
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

8

สนามบินกรุงปารีส-กรุงเทพ
เช้า

13.40 น.

9

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินกรุ งปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG931
(13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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กาหนดการเดินทาง
09-17 ตุลาคม 65
28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 65
28 ธันวาคม 65-05 มกราคม 66

ผู้ใหญ่
145,999.139,999.149,999.-

ราคา
เด็ก
145,999.139,999.149,999.-

พักเดี่ยว
26,900.26,900.26,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียด
ทุกข้อ เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุท่ีบริษัทฯแจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
**ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ตงั้ แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการเข้าพักของ
โรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ ที่มหี อ้ ง 3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน
เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่าน
ยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่คมุ้ ครอง โรคประจาตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็ นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมที่พกั
นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่านา้ หนักกระเป๋ า (น้าหนัก 20 กิโลกรัม)
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อัตรานีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของท่าน

การจองและการชาระ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่ า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแ จ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการทางบริษั ทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านัน้
หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั้ หมด
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เงือ่ นไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปี ใหม่ เป็ น60วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจา 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/
ค่ามัดจาโรงแรมเป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจา 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/
ค่ามัดจาโรงแรมเป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์
-ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หกั ค่าใช้จ่าย100%
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่ นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ น้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์ นการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ี เกิดจากเหตุวิสยั อาทิการล่าช้าของสายการบิน ,
การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรค
ระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน , การนัด
หยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตั ิเหตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและ
เหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้ นีท้ างบริษัทจะคานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของ
ทุกท่านเป็ นสาคัญ
ท่านจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่า ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอั นมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือ เดินทาง
ราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง หรือ เนื่องจาก
เหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็ นรายกรณีเช่นผู้ท่ีตงั้ ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ ่ีน่ งั วิลแชร์หรือ บุคคลที่
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็ นรายกรณี
ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง รายการหรือ
ยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็ นสาคัญ
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ตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตั๋วเครือ่ งบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่าน จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
ทางบริษัทฯ ได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000
บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทาการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ วั Refund)ผูเ้ ดินทาง
ต้องเป็ น ผูร้ อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้ อยู่กบั แต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็ นผูก้ าหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่ มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่น่ งั บนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ท่นี ่งั ตามที่ท่านต้องการได้
กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคายืนยันว่าทวัรน์ นั้
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ที่น่งั Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
นา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึน้ เครื่องสายการบินเป็ นผูก้ าหนดหากท่านมีนา้ หนักเกินกว่ากาหนด
ท่าน จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนัน้ เอง
ทางบริษัทฯไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

่ ัก
โรงแรมทีพ
1.
2.
3.
4.

5.

บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่บี ริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้
ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พกั แน่นอน)
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรม เท่านัน้ ที่มีหอ้ ง 3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาให้หอ้ งพกั แบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรือ
อยู่คนละชัน้
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น้ มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครัง้ ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม
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6.

7.
8.

โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยว
อาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1.

2.

3.
4.

การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
และ คอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้ สิน้ และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ท่จี ะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุม่ โดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
โดยสถาน ฑูตเป็ นผูเ้ รียกเก็บและท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
สาหรับท่านที่พานักอาศัย ศึกษา หรือ ทางานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็ นผูย้ ่ืนวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ
ประเทศที่ท่านพานักอาศัยอยู่
ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรือไม่
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

