BIG PRO 4
“ROMANTIC SMALL VILLAGE
IN ALSACE-FRANCE 8 Days”
วันที่ 1

20.30 น.
23.45 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

06.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D 9-12 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ
และการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์
กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะ
ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่
ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – เมืองสตราสบูร์ก - โอแบกเน่

คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศรอรับ คณะแล้ วออกเดินทางสู่
เมื องสตราสบู ร์ ก (Strasbourg) เมื องหลวงของแคว้ น อัล ซาสและที่ ตัง้ ของ
รัฐสภายุโรป ซึง่ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ ที่เรี ยกว่าแกรนด์อิล,
โบสถ์ น อร์ ท เทรอดามสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ คที่ สูงเป็ นอัน ดับ 4 ของโลก,
นาฬิกาดาราศาสตร์ มีร้านค้ าเรี ยงรายสองข้ างทางและไม่พลาดกับการไปชม
Le petite France ที่ได้ รับการยกย่องจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกบ้ านเรื อนใน
ยุคกลางนีไ้ ด้ รับการบูรณะให้ อยู่ในสภาพดีทาสีสดใส หลากหลายสีสนั สลับ
สับเปลี่ยนกันไปเรี ยงรายอยู่ริมสองฝั่ งแม่นา้ อิลจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามที่สุด
ของเมือง จากนัน้ เดินทางสู่หมู่บ้าน Obernai (โอ-แบก-เน่) 1 ในหมู่บ้านสวย
ในฝรั่งเศส เที่ยวชมความน่ารักของเมืองที่เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบเรเนส
ซองส์ แ ละยุ ค กลางใจกลางหมู่ บ้ านมี โบสถ์ ค าธอลิ ก St. Peter and Paul
และ "Sechseimerbrunnen" หรื อ “บ่อน า้ หกถัง ” สร้ างโดย Henri Ottmann
ในปี 1579 ในยุคเรเนสซองส์ ที่ ส วยงามที่ สุดของ Alsace , จัตุรัส Place de
laChapelle เสารู ปปั น้ นักบุญ Odile และที่ ทาการของเมือง Hôtel de Ville ,
หอระฆัง Kapellturm สร้ างตังแต่
้ ศตวรรษที่ 13 และจัตุรัส place du Marche
มี อ าคารเก่ า แก่ Halle aux Blés อาคารเก่ าแก่ ในศตวรรษที่ 16 ที่ ปั จ จุ บั น
ดัดแปลงเป็ นร้ านอาหาร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Le Parc Hôtel Obernai & Spa**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

BIG PRO 4_Romantic small village in Alsace France 8 Days(Mar-Jun ’19)_Update 05.11.2018

(208 ก.ม.)

Local

Chinese
https://www.hotel-du-parc.com

1/8

วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 4

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

ปราสาทโอต์ เกอนิกส์ บูร์ก-หมู่บ้านคริ เบอวิลเล่ -หมู่บ้านเครกเวีย-โกมาร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะไปชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแคว้ นอาลซาส Chateau HautKoenigsbourg (โอต์-เกอ-นิกส์-บูร์ก) สร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โดดเด่น
ด้ วยสถาปั ตยกรรมในยุคกลาง ตัวปราสาทตังอยู
้ ่บนความสูงกว่า 800 เมตร
เหนือที่ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของทุ่งราบอัลซาค และป่ า Vosges ในยาม
อากาศดีท่านสามารถชมความกว้ างใหญ่ของผืนป่ าแบล็คฟอเรสต์ เป็ นเวลา
กว่า 9 ศตวรรษที่ปราสาทแห่งนี ้สัง่ สมเรื่ องราวของการขัดแย้ งในยุโรป และการ
ขึ ้นสูอ่ านาจของศักดินาอาทิ ลอร์ ด, กษัตริ ย์และจักรพรรดิ์ จนถึงวันนี ้มี
นักท่องเที่ยวเข้ าชม มากว่า 6 แสนคนต่อปี เป็ น 1 ใน 80 ปราสาทหินยุคกลาง
ของภูมิภาคแห่งนี ้
รั บประทานอาหารกลางวันเมนูพนื ้ บ้ าน “ฟั วกราส์ ” สูตรต้ นตารั บของ
แคว้ นอัลซาค ท่ านที่ช่ ืนชอบสามารถซือ้ เป็ นของฝากทางบ้ านได้
นาท่านชมหมูบ่ ้ านที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นหมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศส Les
Plus Beaux Villages de France หมูบ่ ้ านแสนสวย Ribeauville (คริ -เบอ-วิลเล่) และ Riquewihr (เครก-เวีย) อัญมณีเม็ดงามที่ซอ่ นตัวอยู่กลางไร่ องุ่น เมือง
ที่ก่อกาเนิดมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 8 เป็ นหมูบ่ ้ านที่ร่ ารวยไปด้ วยมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมสุดขีดในยุคกลาง
บ้ านกึง่ ไม้ ซุงเรี ยงรายตลอดเส้ นทางเดิน
ประดับไปด้ วยดอกไม้ หลากสี ป้ายเหล็กดัดตกแต่งหน้ าร้ านค้ าให้ ดมู ีมนต์ขลัง
อาคารบ้ านเรื อนแต่ละหลังทาด้ วยสีแบบพาสเทลแลดูกลมกลืนเป็ นที่น่า
ประทับใจยิ่ง เหมือนเราท่านหลุดมาในโลกแห่งเทพนิยาย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel L’Europe Colmar****หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โกลมาร์ - หมู่บ้านเอกีไซม์ - หมู่บ้านเกเซอร์ เบิร์ก - โกลมาร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะไปชมหมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศสอีกแห่งหนึง่ Equisheim (เอ-กีไซม์) นอกจากนี ้ยังได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 22 หมูบ่ ้ านของรายการ Le
Village Préféré des Français 2013 อีกด้ วย Rue de Rampart ถนนคนเดิน
ปูด้วยหินแบบโบราณที่จะนาท่านไปชมสถานที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ทงั ้ 9
แห่ง หมูบ่ ้ านที่โอบล้ อมด้ วยกาแพงเมืองโบราณอีกหนึง่ แห่งที่คณ
ุ จะหลงใหล
สาหรับท่านที่ชื่นชอบไวน์ หมูบ่ ้ านนี ้มีชื่อเสียงในการผลิต Grand Crus ชันเลิ
้ ศ
ของอัลซาค เราจะขอนาท่านไปเยือนอีกหนึง่ หมูบ่ ้ าน Kaysersberg (เก-เซอร์ เบิร์ก) เจ้ าของรางวัลหมูบ่ ้ านแสนสวยของ Le Village Préféré des Français
2017 ด้ วยขนาดความใหญ่ของหมูบ่ ้ านในสมัยยุคกลางถือได้ วา่ เป็ นศูนย์กลาง
ของการปกครอง และเศรษฐกิจ ประกอบด้ วยภูมิประเทศเป็ นประตูสหู่ บุ เขา
Weiss และเชื่อมต่อสูแ่ คว้ น Loraine ที่นี่จงึ ร่ ารวยด้ วยเป็ นเมืองการค้ าและการ
อุตสาหกรรมการแกะสลักมาแต่โบราณ ปั จจุบนั หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ยังคงไว้ ด้วยเส่
นห์ของบ้ านแบบกึง่ ไม้ ซุง ร้ านค้ าขายของที่ระลึก ร้ านขนมของอัลซาคทังบิ
้ สกิต
เค้ ก และขนม Kougelhopf (คู-กล็ฟ-เฟอร์ ) ที่เห็นอยู่ทวั่ ไป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะกลับเข้ าสูเ่ มือง Colmar เจ้ าของรางวัลอันดับที่ 3 ของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ดีที่สดุ ของยุโรป เมืองอันแสนโรแมนติกแห่งนี ้มีความหลากหลายที่
ท่านไม่ควรพลาด Little Venice สายแม่น ้า Lauch ที่มีอาคารแบบกึง่ ไม้ ซุงตัง้
เรี ยงรายสองฝั่ ง สุดแสนจะโรแมนติก บ้ านเรื อนเดิมเคยเป็ นที่อาศัยของคนทา
ไวน์, คนตกแต่งสวน, คนพายเรื อ ได้ รับการอนุรักษ์ ให้ ดงู ดงามเสมือนหนึง่
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19.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
08.00 น.

นครเวนิสน้ อยแห่งฝรั่งเศส ชมสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่อีกแห่งของเมืองคือตลาด
Covered สร้ างด้ วยอิฐแดงตังแต่
้ ปี 1865 ปั จจุบนั เป็ นทังตลาดสด
้
และ
ร้ านอาหารแบบ bistro สาหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่ออกมานัง่ ตรงเทอ
เรซ ริ มแม่น ้า ประดับไปด้ วยดอกไม้ หลากสีสนั ปล่อยเวลาไปกับสายน ้าที่ไหล
เอื่อย กลับเข้ าสูใ่ นกลางเมืองมีโบสถ์เซนต์มาร์ ติน สร้ างเสร็จในศตวรรษที่ 14
ใช้ เวลาในการก่อสร้ างยาวนานกว่า 100 ปี ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางของเมือง
และแหล่งช้ อปปิ ง้ ของคนเมืองอีกด้ วย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel L’Europe Colmar****หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โกลมาร์ - ดิจอง - ปารี ส-เที่ยวชมมหานครปารีส

19.00

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้ านตะวันออกของการ
ขนส่งและคมนาคม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูม่ หานครปารี ส ด้ วยรถไฟด่วน TGV สูน่ ครปารี สวิ่งด้ วยความเร็ ว 250
กิ โลเมตรต่อ ชั่วโมง ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 1.35 ชั่วโมง นครหลวงแห่ ง
แฟชัน่ ชันน
้ าของโลกที่ซงึ่ เปรี ยบเสมือนสวรรค์ของนักชอปปิ ง้ จากทัว่ ทุกมุมโลก
หรื อ เมื อ งที่ เป็ นที่ ข นานนามว่ า เป็ นมหานครปารี ส อัน สุ ด แสนโรแมนติ ก
ท่ามกลางบรรยากาศของหอสูงตะหง่านตาที่ เป็ นที่ ร้ ู จักในนาม “หอไอเฟล”
(Tour Eiffel) พร้ อมทัง้ ด้ วยสถานที่ ท่ องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ อีกมายมาย
ภายในเมืองแห่งนี ้ นาท่านเที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ า
ของโลก ชมมหาวิ ห ารโนตเตรอดาม มหาวิ ห ารในยุ ค กอธิ ค ตัง้ อยู่ ท างฝั่ ง
ตะวันออกของกรุ งปารี สบนเกาะกลางแม่น ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รับการบูรณะ
โดย เออแชน วียอเลต์ -เลอ-ดุค สถาปนิ กคนสาคัญ ที่ สุดคนหนึ่งของฝรั่ งเศส
ประติ ม ากรรมและหน้ า ต่ า งประดับ กระจกสี ( stained glass) ระหว่ างการ
ปฏิ วั ติ ฝ รั่ ง เศส มหาวิ ห ารแห่ ง นี ไ้ ด้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งหนั ก งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทาลายไปมาก และได้ มีการบูรณะครัง้
ใหญ่ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิมทุกประการ ผ่านชมลานจตุรัส
คองคอร์ ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิ วตั ิ
ใหญ่ ฝรั่งเศส ใกล้ กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่ งเศสที่ออกแบบไว้ อย่าง
งดงาม, โบสถ์ แองวาลีดส์อนั งามสง่า , บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้ าง ณ
จตุรัสทรอคคาเดโร ปารี สได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่น
ด้ วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6

พระราชวังแวร์ ซายน์ - อิสระช้ อปปิ ้ ง

12.00 น.
บ่าย

07.00 น.
08.00 น.

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE / NOVOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ห่าง
จากจุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้
ปั จจุบนั บางส่วนของ
พระราชวังนี ้ได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นาเข้ าชมความงามของพระราชวัง
ภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และ
ห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส
ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ น
พระราชวังที่งดงามล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็ นถนนสายสาคัญมีความ
ยาว 2 กม. ร่ มรื่ น ไปด้ วยเงาต้ น ปาตานสองฝั่ ง มีทัง้ ร้ านค้ าชัน้ น า หอแสดง
ศิลปะ สวนดอกไม้ นา้ พุ ภัตตาคารชัน้ เลิศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่ มี
สีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านได้
ช้ อ ปปิ ้ งสิ น ค้ า แบรนด์ ที่ โด่ ง ดัง ของฝรั่ ง เศส อาทิ สิ น ค้ า ประเภท น า้ หอม ,
เครื่ องสาอางค์ , เครื่ องประดับ , เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่ คืนภาษี
ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7

เดินทางสู่สนามบิน

08.00 น.
09.00 น.

Chinese

Chinese

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE / NOVOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

13.40 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทา TAX
REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 8

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

Buffet

05.55 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD
2-9 มี.ค.2562
18-25 พ.ค.2562
25พ.ค.-1มิ.ย.2562
8-15 มิ.ย.2562
21-28 มิ.ย.2562

ค่าทัวร์ รวม

ค่าทัวร์ ไม่รวม

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL SGL
USED

SGL
SUPP

71,000.- 63,900.- 56,900.- 12,000.- 9,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-25,000.-20,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ค่าเข้ าชม Chateau Haut Koenigsborg, พระราชวังแวร์ ซายน์ (ไม่ มีไกด์ ) ตัว๋
รถไฟTGV 2nd เข้ าสูป่ ารี ส
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
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 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 35,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่ อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 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 พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่ หรื 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 ก่อนวันที่นาเที่ยว
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
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนทีท่ า่ นจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
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ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่ า่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
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หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่ งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาการ

**หากท่านเคยทาการเก็บลายนิว้ มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้ รับประทับตราวีซ่าพร้ อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎ
บนหน้ าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ท่านไม่จาเป็ นต้ องเก็ บลายนิ ้วมือสาหรั บการยื่นขอวีซ่าในครัง้ ต่อไป**
**ในกรณี ที่ท่านไม่เคยทาการเก็บลายนิ ้วมือมาก่อน ท่านจาเป็ นจะต้ องมาแสดงตัวเพื่อทาการเก็ บลายนิ ้วมือ **
 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 /สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่ า่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท่ มี ีเลขที่เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝากทุก
หน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท่ สี มุดบัญชีท่ จี ะนามายื่นขอวีซ่าไม่ มีเลขที่เล่ มของ
สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ 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 ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติม ทาง
บริ 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 ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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