
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนโมเนท์ - ชมความยิง่ใหญ่ของมหาวหิาร - มองท์ แซง มเิชล - ดินอน - รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ 
ชมปราสาทปราสาทชอมบอร์ แห่ง ลุ่มแม่น า้ลวัร์ - บอร์โดซ์ - ชิมไวน์รสเลศิ - อาวญีง 
นีมส์ - กากาสซอนน์ - สัมผสัความร ่ารวย ของประเทศโมนาโค ณ มอนติ คาร์โล 

พกัผ่อนชมชายหาดริเวยีร่า - ทีเ่มืองนีส และเมืองคานส์ – มลิาน - ช้อปป้ิง 

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่16-26 ต.ค.61  // 27 ธ.ค.61 -06 ม.ค.62  



 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 
  

วนัที่ 1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาท์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D )พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่ 2 ปารีส – จวิาน่ี – สวนโมเน่ท์ – มองค์ แซงมิเชล – ชมเมือง    
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 930 
07.10  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

จากนั้ นน าท่ านออกเดินทางสู่ เมืองจิเวอร์น่ี
(Giverny)เขา้สู่บา้นโมเน่ท ์(Claude Monet) บา้น
ศิลปินอิมเพลสชั่นนิส ท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดของ
ประเทศฝร่ังเศส โมเนท์ ไดพ้  านกัอยูท่ี่น่ีตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1883-1926 ศิลปินโมเน่ท ์ไดใ้ชส้วนของเขา
ในการผลิตงานศิลปะสีน ้ ามันอันทรงคุณค่า 
โดย เฉพ าะภ าพWaterLilies(Nympheas)ท่ี ไม่

http://bit.ly/2NMk5YE


 

สามารถประเมินมูลค่าได ้มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินชมความงดงามของภาพวาดท่ียงัคงเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ ์
และสวนดอกไมท่ี้ยงัคงอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ย่างยอดเยี่ยม ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองมองท์
แซงมิเชล แวะรับประทานอาหารท่ีเมืองกอง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อสู่มณฑลบริตานีเพื่อสู่ “เมืองมองตแ์ซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาท

แสนสวยท่ีอยู่บนเกาะกลางทะเลถึงมองแซงมิ
เชลให้ท่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติค
และความประทบัใจ ท่านชม “โบสถ์ มองแซงมิ
เชล” ท่ีทอดตัวยาวอยู่บนเกาะกลางทะเล ท่ี
สวยงาม วิหารท่ีตั้ งอยู่บนเกาะโดดเด่ียว กลาง
ทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแควน้นอร์มองดี
ของประเทศฝร่ังเศส ได้รับประกาศ ให้เป็น
มรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2522 ตวัเกาะอนัเป็นท่ีตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงเกาะ
ประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แลว้ถา้บวกกบัความสูงของตวัวิหารนั้นแลว้ก็จะมีความสูงถึง 155 
แมตร บนยอดวิหารเป็นรูปป้ันทองของเทวฑูตมิเชลหลายท่านคงมิไดเ้คยจินตราการวา่ปราสาทแห่งน้ี
จะมีมนตข์ลงัท่ีแสนสง่างาม หากน ้ าลดระดบัลง ท่านสามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาทไดเ้พียงพริบตา ซ่ึง
เปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่านไดเ้ดินจากปัจจุบนัสู่ปราสาทแห่ง
ความฝัน มีเวลาใหท้่านตรึงตราตรึงใจอยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière’ หรือหอยแมลงภู่อบ สไตล์
ฝร่ังเศส พร้อมเคร่ืองเคียง  

พกัที่:  Mercure Hotel Mont Saint Michael / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3  มองค์แซงมิเชล – ดนีอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – นองต์ส  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองดีนอน(Dinan)เมืองเก่าแก่แห่งแควน้ในบริตตานี เป็นเมืองท่ีสวย
และแปลกตา เม่ือท่านเดินชมเมือง ท่าน
อาจไม่เคยเช่ือว่ามีเมืองแบบน้ีอยู่จริงใน
ชีวิตจริงน่าจะมีอยู่ในภาพยนตร์ ของ
วอล์ซ ดิสนีย์ เม่ือเราเข้าเมืองดีนอนก็
เหมือนกับการก้าวเข้าไปในภาพยนตร์
ดิสนีย ์เมืองแห่งเทพนิยายในฝันของทุก
ท่าน เมืองดีนอนตั้งอยู่ริมแม่น ้ าแรนซ์ ตวั
เมืองตั้ งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมี

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95


 

ก าแพงลอ้มรอบอยูใ่น เป็นเมืองท่ีงดงามท่ีสุดในแคว้นในบริตตานีเมืองยุคกลางแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรม
ท่ีดีท่ีสุดในบริตตานี ซ่ึงมีอาคารยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษท่ี 13 ก าแพงเมืองเดิมจ านวนมากยงัคงสภาพ
เดิมไว ้อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ เลือกซ้ืสินคา้ของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองรอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(Rochefort-en-Terre)เมืองท่ีไดรั้บการโหวตให้

เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส
และเป็นเหตุผลหน่ึง ในการมาเยือนมาก
ท่ีสุดของแควน้บริตตานี น าท่านเดินไป
ตามถนนอิฐดั้งเดิม เขา้สู่เขตเมืองเก่าท่าน
จะได้เห็นบ้านเรือนยุคกลางท่ีสร้างด้วย
หินอายุกว่า 500 ปี ท่ีปัจจุบันกลายเป็น
ร้ าน ค้ า  ร้ าน ก าแฟ  ท่ี ค อ ย ต้ อ น รับ
นกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ประดบัไปดว้ยไม้
ดอกไมป้ระดบัอย่างสวยงาม อิสระท่าน
เดินเล่นชมตวัเมืองตามอธัยาศยั ได้เวลา
สมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนองทส์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hôtel Belfort Nantes / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่ 4  นองท์ส – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์ – ปัวตเิยร์ส      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางต่อผา่นเมืองตูร์เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้น
ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าลวัร์(Loire River)ในอดีต
เคยเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิโรมัน 
ใน ช่ วงต้น ศตวรรษ ท่ี 1น าท่ าน ชม
บรรยากาศของเมืองโดยรอบจากนั้นน า
ท่ าน เข้ าช ม “ป ร าส าท ช อมบ อ ร์ด 
“CHATEAU CHAMBORD” โดยโคร่งร่าง
ของตวัปราสาทไดรั้บการออกแบบโดย 
เลโอนาร์โด ดาวินชี  การสร้างปราสาท
ชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขาส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิก
ฝร่ังเศสและทีมงานไดน้ าเคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลงัดาวนิชีเสียชีวติ4เดือน กษตัริย ์



 

ฟรองซัวส์ ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทข้ึน ปี 1519 *** หากปราสาทเชอนองโซปิดทางบริษัทขอ
เปลีย่นเป็นเข้าชมปราสาทเชอนองโซ หรือ ปราสาทอองบัวร์ แทน *** 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อเข้าสู่เมืองตูร์เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้น

ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าลวัร์(Loire River)ในอดีต
เคยเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิโรมัน 
ใน ช่ วงต้น ศตวรรษ ท่ี 1น าท่ าน ชม
บรรยากาศของเมืองโดยรอบ ได้เวลา
สมควรออกเดินทางสู่ เมืองปัวติเยน า
ท่านชมเมืองปัวตีเย(Poitiers)ซ่ึงสองฝ่ัง
ถนนและตัวเมืองประกอบด้วยอาคาร
บา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรม
โรมาเนสก ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hotel Mercure Poitiers Centre / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5   ปัวตเิยร์ส – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ 
เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux)เมืองหลวง
แห่งการผลิตไวน์ ท่ีดี ท่ี สุดในโลกเก่า 
ตั้ งอยู่ริม ฝ่ังแม่น ้ าจิรอง เป็นเมืองท่ี มี
ค ว ามส วยงามม าก  ถึ งขน าด ท่ี นั ก
ประพันธ์เอกของฝร่ังเศส นามว่า วิค
เตอร์ ฮูโก มีค ากล่าวไวว้่า ถ้าตดัแวร์ซา
ยส์ออกไป ท่ีน่ีก็คือปารีสนัน่เอง  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมนูพิเศษ!!! สเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้แผนกเซลล์ ทาง
บริษทัจะเปล่ียนเป็นสเตก๊หมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย จ า ก น้ั น น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  Bordeaux 
Vineyards Wine Tasting สัมผัสบรรยาการ
ไร่องุ่นของแท้ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 
ให้ท่านได้ชมไวน์รสชาติเยี่ยมจะแหล่งผลิต



 

ท่านจะเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และ รับความรู้เก่ียวกบัการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของแควน้ ได้เวลา
สมควรน าท่านกลบัเขา้ตวัเมือง น าท่านเที่ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่าพระจันทร์ (Port of the 
Moon) ถือวา่เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในฝร่ังเศส ซ่ึง ในปี 2007 เมืองบอร์กโดซ์ไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ ท่ียงัมีผูอ้ยูอ่าศยั ชุมชนเมืองและยา่นสถาปัตยกรรม
ท่ีโดดเด่น น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone 
Bridge) โดยสะพานน้ี ถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการขา้มแม่น ้ าการอน(Garonne River) ปัจจุบนัสะพานน้ี 
ถือว่าเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั โรงละครแก
รนด์เธียเตอร์ เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ท่ีตั้ งอยู่ในใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึงเป็นอาคาร
ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:   Novotel Hotel Tours / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6 บอร์โดซ์ – กาการ์ซอง – นีมส์ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองการ์กาสซอนน์ 

(Carcassonne)เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ของแควน้ล็องก์ดอค-รูซียง และยงัเป็น
เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่มาตั้งแต่
ยคุสมยัก่อนโรมนั ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น
แห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเที่ยวชม เมืองการ์กาสซอนน์ แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมืองเก่า

ล้อมรอบด้วยก าแพงเมืองและ“VILLE BASSE”เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่า
นัน่เองป้อมปราการยุคกลางประจ าเมือง ผา่นชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX)ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการ
ขา้มแม่น ้ าโอด(AUDE)ป้อมปราการการ์าส
ซ อ น น์ ( FORTRESSOFCARCASSONNE) 

ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายใน
ป้อมปราการนั้นประกอบไปดว้ยถนนและ
โบสถ์สมัยโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของก าแพง
ขนาดใหญ่จ านวนสองชั้นและหอ 53 หอ 
เพื่อลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบ



 

ก าแพงปราสาทการ์กาสซอนน์" (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูภ่ายในร้ัวก าแพงเมือง 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ์กาสซอนน์ยุคกลาง ซ่ึงต่อมาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนีมส์ เมืองที่มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ซ่ึงมีความเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคโรมัน ด้วยความโดดเด่น   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hôtel Kyriad Prestige Montpellier Ouest Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7 นีมส์ – สะพานโรมัน – อาวญีง – ชมเมืองเก่า – คานน์  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกบั ปองดูการ์ด
(Pont du Gard)สะพานส่งน ้ าอันยิ่งใหญ่
และสวยงาม ท่ีมีความสูงถึง49เมตร ซ่ึงถือ
ว่าเป็นสะพานท่ีสูงท่ีสุดท่ีเคยสร้างมา มี 
อายุเก่าแก่ถึง2,000ปี  น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองอาวีญง”(Avignon)(ระยะทาง 45 
กม.) น าท่านชมเมืองอาวญีงเป็นเมืองหลัก
ของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นโพรว็อง
ซาลป์โกตดาซูร์ ทางภาคใต้ของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า“เมืองแห่งพระ
สันตะปาปา” เน่ืองจากในอดีตนั้ นเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา(รวมทั้ งพระ
สันตะปาปาเท็จ) ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสตจกัร 
(Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญง ยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก าแพงเมืองเก่า
ท่ียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานปงต์ดูการ์(PontduGard) สะพานส่งน ้ าโรมนั
โบราณ เพื่อใชเ้ป็นสะพานส่งน ้าของเมืองนีมส์(Nimes)ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผา่นแม่น ้ า
การ์ด (Gard) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.198 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่เมืองคานส์ เป็นเมืองของการท่องเท่ียวฝร่ังเศสตอนใต ้เป็นเมืองท่ีจดังานท่ีมี

ช่ือเสียงไปทัว่โลก คือ เทศกาลเมืองคานส์(Cannes Films Festival)เป็นเทศกาลท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 
ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
โลกเทศกาล หน่ึง อาคารท่ีใชใ้นการจดังาน
เป็นอาคารขนาดเล็ก สู ง2-3ชั้ น ใน ช่วง
เทศกาล อาคารจึงจะไดรั้บการตกแต่งให้ดู
เลิศหรูอลงัการสักคร้ังหน่ึงท่ีลานดา้นหน้า



 

อาคาร มีรอยประทบัเทา้พร้อมลายเซ็นของดาราฮอลลีวูด๊ มีช่ือหลายคน หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละ
ก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหนา้ปาเล่เดเฟสติวาล Palais des Festivals ท่ีเหล่าดารา
ช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้ห้เป็นท่ีระลึก ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ชล างามๆของบรรดามหา
เศรษฐีทั้งหลาย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  NH Nice Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 8   นีซ – โมนาโค – มอนต ิคาร์โล – นีซ – ช้อปป้ิง 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝร่ังเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมือง
หลวงของประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตาม
สไตล์ชัยภูมิของอศัวินในยุคกลาง น าท่านเก็บภาพพระราชวงัแห่งโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทับของ
ประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบนั เข้าชมภายในวิหารโมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็นท่ี
ฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโก
และเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความ
หรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปา
รีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดิน
เล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองข้าง
ทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนร้านค้า ท่ี
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงาม 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันชมเมืองนีซ  น าท่านผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบส์ถรัสเซีย แห่งเดียวท่ีถูกสร้าง

นอกรัสเซีย ใหญ่ท่ีสุดยโุรป สร้างข้ึนกลางศตวรรษท่ี 18 สถาปัตยกรรม แบบเจนวัส์ เด่นตระหง่านให้ผู ้
ม า เยื อน ได้ห ล งให ล  อี ก ทั้ ง ย ัง เป็ น
ศูนย์กลางอ านาจในการปกครองเขต
แอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็น
อนัดบัห้าของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย มี
เวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตวั
เมืองเก่ าและริมชายหาดริเวีย ร่าตาม
อธัยาศยั หรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
ในหา้งลาฟาแยท และยา่นเมืองเก่า 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  NH Nice Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่ 9  นีซ – มิลาน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองมิลาน(Milan)(ระยะทาง300ก.ม.ใชเ้วลาเดินทาง3ชม.) เมือง
ส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้าน
แฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลกษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ 
โรม  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่น

ท่ีสุดของเมืองซ่ึงมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลาสร้าง
นานกวา่500 ปีปัจจุบนัเป็นโบสถ์แคธอล์
ลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็น
มหาวิหารใหญ่อนัดบั 4 ของโลกสูง157
เมตรกวา้ง92เมตรเร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1386
ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง500ปีชมความ
งดงามยอดปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลม
กว่า135ยอด อิสระให้ท่านเดินเล่นชม
เมือง หรือว่าเลือกซ้ือสินค้าแบร์นดเนม  
สินคา้พื้นเมือง หรือของท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั   

ค ่า         บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!!! กุ้ งมังกรรสเลิศ, สปาเก๊ตตี้ พร้อม
เคร่ืองด่ืม ไวน์แดง หรือเบียร์   

ที่พกั:   Radisson Blu Milan / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่ 10  มิลาน – สนามบินมัลเพนซ่า  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย)เพื่อให้ท่านไดมี้เวลา
ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

14.05 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG941 

วนัที่ 11 สนามบินสุวรรณภูมิ  
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส // มิลาน – กรุงเทพฯ( หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

16-26 ต.ค.61 97,900 97,900 92,900 24,900 
27ธ.ค.61-06ม.ค.62 105,900 105,900 99,900 26,900 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้ น มิได้เป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้ นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารอง
ยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ ากับสายการบิน
หรือกรุ๊ปที่มกีารการันตค่ีามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

           เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
   หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
   รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3เดือน 
นบั จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระ 
บุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง 
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ 

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั 

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้ง มี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 



 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
    การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูต 

ไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

   หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ  
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 

ดงักล่าวเช่นกนั  

    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ    

ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

    ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


