FRANCE – SWITZERLAND – ITALY
BERNINA EXPRESS 7D4N

เดินทางโดยสายการบินลุฟท์ ฮันซ่ าเยอรมันแอร์ ไลน์ (LH)
และออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ (OS)

วันแรก (11/04/2020) กรุงเทพฯ – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
21.00 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอินชันทั
้ ศนาจร สายการบินลุฟท์ ฮันซ่ า
เยอรมัน แอร์ ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขันตอนการเช็
้
คอินโดยเจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกแก่ทา่ น
23.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 773
***พักค้ างคืนบนเครื่ องบิน***
วันที่สอง (12/04/2020) แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – สตราสบูร์ก
06.00 น.
ถึงสนามบินสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
และพิธีการศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ การรถโค้ ชรอรับท่านที่สนามบิน
เช้ า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร/03.15 ชัว่ โมง) เป็ น
เมืองหลวงของแคว้ นอัลซาส ตังอยู
้ บ่ ริ เวณลุม่ แม่น ้าไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้
ชื่อว่าเป็ นหัวใจของยุโรป

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เดินเล่นชมย่านเมื องเก่าที่เรี ยกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอท
เทรอดามที่ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมหาวิหารที่ดีที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของยุโรป ออกแบบด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค สร้ างด้ วยหินทรายสีชมพูทงหลั
ั ้ งโดยสร้ าง
ขึ ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ ทา่ น
ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม (13/04/2020) สตราสบูร์ก – ริคเวียร์ – EGUISHEIM – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านเดินทางเที่ยว หมู่บ้านริคเวียร์ (RIQUEWIHR) (65 กิโลเมตร/01.00 ชัว่ โมง) ใน
แคว้ นอัลซาส ที่นี่เป็ นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆในหุบเขาโอบล้ อมไปด้ วยไร่องุน่ มีชื่อเสียงในเรื่ องของ
ไวน์ ถือเป็ นแหล่งผลิตไวน์ มีชื่อเสียงอันดับต้ นๆของประเทศ และได้ รับการยกย่องเป็ นหนึง่ ใน
LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE หมู่บ้านที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น หนึง่ ใน
หมู่บ้านที่สวยที่สดุ ของฝรั่งเศส บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ ายกับเมืองแห่งเทพนิยาย สีสนั
สดใส บ้ านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้ วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรื อของชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อย
ที่นา่ รักๆเต็มไปหมด

นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเล็กน่ารักเมืองหนึง่ ที่ติดใจมากมายคือ EGUISHEIM เนื่องจากตังอยู
้ ่
ในเส้ นทางชมชิมเที่ยวไร่ไวน์ของแคว้ นอัลซาส ซึง่ มีชื่อในการผลิตไวน์ จึงมีนกั ท่องเที่ยวไปเยือน
พอควรแม้ จะเป็ นหมู่บ้านเล็กๆที่มีพลเมืองแค่ 1,600 คน ความน่ารักของหมู่บ้านนี ้มีแค่ไหน ดู
ได้ จากเครดิตที่ได้ รับเลือกเป็ นหมู่บ้านที่เป็ นที่โปรดปรานชื่นชอบที่สดุ ของฝรั่งเศส (VILLAGE
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS) ประจาปี 2013 และยังเป็ นสมาชิกในกลุ่ม LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE FRANCE ซึง่ แปลว่า “หมู่บ้านที่สวยที่สดุ ของฝรั่งเศส” โดยมีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
กาหนดที่วา่ ต้ องมีพลเมืองไม่เกิน 2,000 คน ต้ องมีลกั ษณะบรรยากาศของความเป็ นชนบทอยู่
และต้ องมีโบราณสถานแห่งชาติอยูใ่ นเมืองให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชม

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (80 กิโลเมตร/01.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็ นเมืองบ้ าน
เกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริ ก โอกุสต์ บาร์
ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรี ย์เทพีเสรี ภาพ เป็ นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึง่ ของฝรั่งเศส
และเป็ นสถานที่ที่ครู่ ักมัก จะให้ คาสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้ วยบรรยากาศที่
สวยงาม สถาปั ตยกรรมของอาคารบ้ านเรื อนเก่าแก่ จึงทาให้ เมืองกอลมาร์ เป็ นอีกหนึง่ ใน
สถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน
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เดินทางถึง เมืองกอลมาร์ นาท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตกึ ราบ้ านช่อง
สวยงาม มีจุดเด่นอยูท่ ี่ความงามของดอกไม้ ที่มีอยูท่ วั่ เมือง จัดเป็ นอีกเมืองที่ถกู จัดให้ เป็ นเมือง
ที่มีความโรแมนติก จนได้ รับการขนานนามว่า ลิตเติ ้ลเวนิซปั จจุบนั เมืองเก่าแก่แห่งนี ้ได้
กลายเป็ นเมืองที่นา่ มาเยือนเป็ นอันดับต้ นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่มีลกั ษณะ
สถาปั ตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรื อนที่สวยงาม และได้ รับการดูแลรักษา
ไว้ เป็ นอย่างดี บ้ านเรื อนแบบนี ้ เรี ยกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรื อ Fachwerkhaus (เยอรมัน)
เป็ นบ้ านครึ่งไม้ ซุงซึง่ เป็ นแบบบ้ านที่เป็ นเอกลักษณ์และเห็นได้ ทวั่ ไปในแคว้ นอัลซาส ลักษณะ
พิเศษของบ้ านจะขึ ้นโครงบ้ านด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ งรวมทังหลั
้ งคาก่อน จากนันก็
้ จะโบกปูนระหว่างช่อง
ไม้ แล้ วทาทับด้ วยสีสนั สวยงามตามใจเจ้ าของบ้ าน เมืองนี ้ยังมีคลองน ้าไหลผ่าน ซึ่งบริ เวณนี ้ถูก
เรี ยกว่า Little Venice เป็ นมุมบังคับที่นกั ท่องเที่ยวส่วนมากต้ องมาเก็บภาพเป็ นที่ระลึก จนได้
เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั ที่ ชานเมืองสตราสบูร์ก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี (14/04/2020) สตราสบูร์ก – ลูเซิร์น – เซนต์ กัลเลน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (228 กิโลเมตร/03.30 ชัว่ โมง) เมืองที่ค้ นุ เคยดีสาหรับคนไทย
เมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สดุ และยังมีความสาคัญในด้ านการก่อกาเนิด
สมาพันธรัฐอีกด้ วย เมืองนี ้ตังอยู
้ ร่ ิ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเวียวาลด์สแตร์ ทเตอร์ หมายถึง
ทะเลสาบสีพ่ นั ธรัฐ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น (LION MONUMENT) อนุสาวรี ย์รูปสิงโตหิน เป็ น
อนุสาวรี ย์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ จกลางเมืองลูเซิร์น และเป็ นอนุสาวรี ย์สาหรับทหารสวิสที่ตายในหน้ าที่ที่
ฝรั่งเศส ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิร์น สาหรับความกล้ าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้ าที่ แกะสลัก
อยูบ่ นหน้ าผา ที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ ซึง่ มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์ แลนด์อยู่ ออกแบบ
และแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้ น ใช้ เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตังแต่
้ คศ1819-1821สร้ างขึ ้นเพื่อ
เป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้ านความกล้ าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี

นาท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆ ก็มกั มา
ถ่ายรูปที่สะพานแห่งนี ้ เป็ นสะพานไม้ อนั เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สร้ างขึ ้นใน
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ศตวรรษที่ 14 โดยตลอดแนวสะพานนันถู
้ กประดับด้ วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติของ
ประเทศแห่งนี ้เป็ นจานวนมาก สร้ างขึ ้นเพื่อทอดตัวข้ ามแม่น ้ารอยส์ ตังอยู
้ ร่ ิ มทะเลสาบทอดข้ าม
แม่น ้ารอยส์ ตลอดสะพานประดับด้ วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ ของประเทศได้ เป็ น
อย่างดี สะพานนี ้เคยถูกไฟไหม้ เสียหายมากในปี 1993 แม้ บางส่วนจะถูกไฟไหม้ และได้ รับการ
บูรณะจนสวยงาม
ให้ ทา่ นมีเวลาเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองสวยงามที่นา่ ช้ อปปิ ง้ หรื อจะเรี ยกว่าเมืองบูติกก็ไม่ผิด
ท่านสามารถเดินเล่นไปตามถนนสายแคบ ๆ หรื อจตุรัส สแควร์ และเพลิดเพลินไปกับร้ านค้ า
โอ่อ่า ได้ พบสินค้ าที่ถกู ใจ เช่น นาฬิกาสวิส และเครื่ องอัญมณีที่ทรงคุณค่าระดับโลก สินค้ า
แฟชันนาสมัยมีสไตล์ และที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ช็อกโกแลตสวิสที่ใคร ๆ ก็อยากลิ ้มรส

ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ กัลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร/02.15 ชัว่ โมง)เป็ นเมืองทาง
ตอนเหนือของประเทศ Switzerland ที่ได้ รับชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ ามาเผยแพร่ศาสนา
คริ สต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 เมืองเซนต์ กัลเลนมีชื่อเสียงด้ านการท่องเที่ยวและเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนา มหาวิหาร Abbey of Saint Gall ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นย่านเมืองเก่าเป็ นจุดท่องเที่ยว
สาคัญของเมือง ภายนอกของมหาวิหารอาจจะดูธรรมดาไม่นา่ ตื่นเต้ นเท่าไหร่ แต่การตกแต่ง
ภายในมหาวิหารนันอลั
้ งการงานสร้ างมากจริ งๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN

หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า (15/04/2020) เซนต์ กัลเลน – เซนต์ มอร์ ริทซ์ – เบอร์ นีน่าเอ็กซ์ เพรส – มิลาน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ มอร์ ริทซ์ (190 กิโลเมตร/02.45 ชัว่ โมง)เมืองตากอากาศและ
ศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบและในปี ค.ศ.1864
ได้ สร้ างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทาให้ เกิดกิจกรรมกีฬาฤดู
หนาวต่างๆ และเป็ นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี ย้ นชิพ และกีฬาโอลิมปิ ก บรรยากาศ
โดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้ อมไปด้ วยไม้ ดอกไม้ ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ
อันสวยงาม กล่าวได้ วา่ ในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไม่มีที่ใดจะหรู และแพงยิ่งกว่าเมือง
นี ้อีกแล้ ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ให้ ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์ น่ ังรถไฟสายประวัติศาสตร์ เบอร์ นีน่าเอ็กซ์ เพรส
(BERNINA EXPRESS) จาก เมืองเซนต์ มอริทซ์ มุ่งหน้ าสูส่ ถานี สถานีเมืองทิราโน่ ซึง่ เป็ น
รถไฟสายที่เก่าแก่ที่สดุ ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เปิ ดให้ บริ การครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1910
สัมผัสประสบการณ์การเดินทาง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน และอุโมงค์กว่า 55 อุโมงค์ ไต่
ระดับเป็ นขันๆสู
้ ค่ วามสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ชมความงามของขุนเขา สลับทุง่
หญ้ า และหุบเขาสวิสแอลป์ อันสวยงาม ซึง่ เส้ นทางสายเบอร์ นีนา่ เอ็กซ์เพรสได้ รับการประกาศ
เป็ นหนึง่ ในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2008
***หากรถไฟเบอร์ นีนา่ เอ็กซ์เพรสไม่สามารถรอบรับคณะได้ บริ ษัทจะจัดให้ นงั่ รถไฟ REGULAR
TRAIN ในเส้ นทางเดียวกันแทน***

ถึงสถานี เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยูใ่ นแคว้ นเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็ น
เมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริ มทะเลสาบ และวิลล่าเรี ยบหรูแสดงถึง
ฐานะของผู้ครอบครอง เน้ นความเรี ยบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้ นไม้
ดอกไม้ สวนน ้า น ้าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทาให้ ดโู ดดเด่น

ค่า

ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร/02.30 ชัว่ โมง) หรื อ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้ านแฟชั่น
ศิลปะ และเครื่ องหนัง เป็ นเมืองแห่งแฟชัน่ สาคัญเมืองหนึง่ ของโลก “มิลาน”เป็ นเมืองหลวงของ
แคว้ นลอมบาร์ เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตังอยู
้ บ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี มีประชากร
ประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริ สต์มาสที่เรี ยกว่า“ปาเนตโตเน”
อุตสาหกรรม ผ้ าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์
มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละคร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ KILMA HOTEL MILANO FIERE หรื อเทียบเท่า

วันที่หก (16/04/2020) มิลาน – เวียนนา – กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (DUOMO)ที่เป็ นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สดุ ของ
เมืองนี ้ และไม่ถกู ทาลายลงในช่วงสงคราม ด้ านหน้ าคือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 (VITTORIO EMANUELE II MONUMENT)ขณะทรงม้ า ด้ านใน
ดูโอโมมีกระจกสีที่สวยงาม กล่าวกันว่าสถานที่นี ้คือสถานที่ใช้ เก็บตะปูซึ่งใช้ ตรึ งพระเยซู ตะปูนี ้
จะนาลงมาให้ ประชาชนเข้ าชมปี ละครัง้ ในเดือนกันยายน จากนันอิ
้ สระท่านที่ แกลเลอเรีย
วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 (GALLERIA VITTORIOEMANUELE II)ซึง่ เป็ นย่านช้ อปปิ ง้
อาเขตที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 12 ปี เพื่อให้ เป็ น
ห้ องรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (MILAN) เป็ นอาคารหลังแรก ๆ ของยุโรปที่ใช้ โครงเหล็กในการ
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ก่อสร้ าง พื ้นตกแต่งด้ วยโมเสกเป็ นรูปทวีปต่าง ๆ อาคารอย่างมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดังชาว
อิตาลี

นาทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม 3 ชัว่ โมง
กับสินค้ ามากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY,
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ
อีกมากมาย

เที่ยง
20.35 น.
22.05 น.
23.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเอ้ าท์เล็ตตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริ การ)
ได้ เวลาพอสมควร พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย บริ การรถโค้ ชนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS – 516
ถึงสนามบิน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย แวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS – 025
***พักค้ างคืนบนเครื่ องบิน***

วันที่เจ็ด (17/04/2020) กรุงเทพฯ
15.20 น.
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ จะถือ ประโยชน์
ของผู้เดินทาง เป็ นสาคัญ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีเหตุ สุดวิสยั อันมิได้ อยูใ่ น
ความควบคุมของบริ ษัท ฯ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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FRANCE – SWITZERLAND – ITALY
BERNINA EXPRESS 7D4N
กำหนดกำรเดินทำง

11 - 17 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

ผู ้ใหญ่

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี

พักห ้องเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2 ท่ำน

พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่ำน

เพิม
่ ท่ำนละ

รำคำต่อ 01 ท่ำน

ไม่มเี ตียงเสริม

65,900

60,500

9,000

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ ้ำผู ้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. กำรชำระค่ำบริกำร
2.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 20,000. – บำท
2.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนออกเดินทำง
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำยตำมจริง (ค่ำมัดจำตัว๋ เครือ
่ งบิน / ค่ำวีซำ่ )
3.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมด 100% ของรำคำค่ำทัวร์
่ ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต ้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจำทีน
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทำงชว่ งเทศกำลวันหยุด เชน
่ ั่งกับ
่ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
สำยกำรบิน และค่ำมัดจำทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เชน
ี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
ไม่ว่ำยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวซ
ี ำ่ ไม่ผ่ำน (ท่ำนได ้ให ้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรอย่ำงถูกต ้องและตรงตำมกำหนดเวลำ) ทำงบริษัทฯ ยินดี
คืนค่ำทัวร์ให ้ โดยหักค่ำบริกำรทีเ่ กิดขึน
้ ตำมจริง
3.6 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทำงออก หรือ เข ้ำประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
ิ ธิท
ิ้
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
้ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร ้อม คณะถือว่ำท่ำน
3.7 เมือ
่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล ้ว ถ ้ำท่ำนงดกำรใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อำจเรียกร ้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
ิ้
สละสท
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั ้ ประหยัดพร ้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
2. ค่ำทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข ้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
4. เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ั ภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครือ
5. ค่ำน้ ำหนักสม
่ งบินตำมเงือ
่ นไขของแต่ละสำยกำรบินทีม
่ ก
ี ำร
เรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บำท, ค่ำรักษำพยำบำลวงเงิน 1,500,000.-บำท (ไม่คุ ้มครองโรคประจำตัว) ตำม
เงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์คนไทย = ท่านละ 1,300 บาท **ชาระก่อนเดินทาง**
่ ฝรงเศส
2. ค่าธรรมเนียมวีซา
่ั
60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนย์ยน
ื คาร้อง VFS GLOBAL
CENTER ท่านละ 1,250 บาท (ผู ้ยืน
่ วีซำ่ ต ้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยน
ื่ วีซำ่ ในวันยืน
่ )
ื เดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด ้ำวต่ำงๆ
3. ค่ำทำหนังสอ
่ ค่ำอำหำร - เครือ
ั รีด ค่ำโทรศพ
ั ท์
4. ค่ำใชจ่้ ำยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน
่ งดืม
่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซก
เป็ นต ้น
5. ค่ำภำษี ทก
ุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษี เดินทำง(ถ ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
6. ค่ำภำษี น้ ำมัน ทีส
่ ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
7. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย 3%
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หมายเหตุ
ิ ธิท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน
ิ ธิก
2. ขอสงวนสท
์ ำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิม
่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทำง
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
ิ้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำจำกสำยกำรบิ
้
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, กำรประท ้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสงิ่ ของผิดกฎหมำย ซงึ่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
ิ้ หำกเกิดสงิ่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
และ อุบต
ั เิ หตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล ้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได ้ยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลง
ต่ำงๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำยกำรโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน
และรำคำอำจเปลีย
่ นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั อัตรำแลกเปลีย
่ นของเงินสกุล ยูโร (Euro)

สนใจติดต่อสอบถำมเพิม
่ เติม หรือสำรองทีน
่ ั่งได ้ที่
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