FRANCE – SWITZERLAND – ITALY
BERNINA EXPRESS 7D4N

เดินทางโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

วันแรก (11/04/2020) กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิ ร์ต
21.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ ทัศนาจร สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เยอรมัน แอร์
ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขัน้ ตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
23.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิ รต์ ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 773
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***
วันทีส่ อง (12/04/2020) แฟรงค์เฟิ ร์ต – สตราสบูรก์
06.00 น.
ถึงสนามบินสนามบินแฟรงค์เฟิ รต์ ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน
เช้า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร/03.15 ชั่วโมง) เป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นอัลซาส ตัง้ อยู่บริเวณลุ่มแม่นา้ ไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ช่ือว่าเป็ นหัวใจของยุโรป

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ย่ิงใหญ่
(Strasbourg Cathedral) ได้รับ การยกย่ อ งให้เป็ นมหาวิ ห ารที่ ดี ท่ี สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของยุโรป ออกแบบด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทงั้ หลังโดยสร้างขึน้ ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้
เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ทา่ นถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม (13/04/2020) สตราสบูรก์ – ริคเวียร์ – EGUISHEIM – กอลมาร์ – สตราสบูรก์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาท่านเดินทางเที่ยว หมู่ บ้านริคเวียร์ (RIQUEWIHR) (65 กิโลเมตร/01.00 ชั่วโมง) ในแคว้นอัลซาส ที่น่ี
เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆน่ารักๆในหุบเขาโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่น มีช่ือเสียงในเรื่องของไวน์ ถือเป็ นแหล่งผลิตไวน์ มี
ชื่ อ เสี ย งอัน ดับ ต้น ๆของประเทศ และได้รับ การยกย่ อ งเป็ นหนึ่ ง ใน LES PLUS BEAUX VILLAGES DE
FRANCE หมู่บา้ นที่ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น หนึ่ง ในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส บรรยากาศภายใน
หมู่บา้ นจะคล้ายกับเมื องแห่งเทพนิยาย สีสัน สดใส บ้านเกื อบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วย
ดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิน้ เล็กชิน้ น้อยที่น่ารักๆเต็มไปหมด

นาท่านเที่ยวชม หมู่บา้ นเล็กน่ารักเมืองหนึ่งที่ติดใจมากมายคือ EGUISHEIM เนื่องจากตัง้ อยูใ่ นเส้นทางชม
ชิมเที่ยวไร่ไวน์ของแคว้นอัลซาส ซึ่งมีช่ือในการผลิตไวน์ จึงมีนกั ท่องเที่ยวไปเยือนพอควรแม้จะเป็ นหมู่บา้ น
เล็กๆที่มีพลเมืองแค่ 1,600 คน ความน่ารักของหมูบ่ า้ นนีม้ ีแค่ไหน ดูได้จากเครดิตที่ได้รบั เลือกเป็ นหมู่บา้ นที่
เป็ นที่โปรดปรานชื่นชอบที่สดุ ของฝรั่งเศส (VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS) ประจาปี 2013 และยัง
เป็ นสมาชิกในกลุม่ LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE ซึ่งแปลว่า “หมูบ่ า้ นที่สวยที่สดุ ของ
ฝรั่งเศส” โดยมีคณ
ุ สมบัติตรงตามกาหนดที่วา่ ต้องมีพลเมืองไม่เกิน 2,000 คน ต้องมีลกั ษณะบรรยากาศของ
ความเป็ นชนบทอยู่ และต้องมีโบราณสถานแห่งชาติอยูใ่ นเมืองให้ทา่ นได้เดินเที่ยวชม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (80 กิโลเมตร/01.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็ นเมืองบ้านเกิดของ จิตร
กร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผูอ้ อกแบบอนุสาวรีย ์
เทพีเสรีภาพ เป็ นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็ นสถานที่ท่ีครู่ กั มัก จะให้คาสัญญาใน
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ความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปั ตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทาให้
เมืองกอลมาร์ เป็ นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน

เดินทางถึง เมืองกอลมาร์ นาท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตกึ ราบ้านช่อง สวยงามมี
จุดเด่นอยูท่ ่ีความงามของดอกไม้ท่ีมีอยูท่ ่วั เมือง จัดเป็ นอีกเมืองที่ถกู จัดให้เป็ นเมืองที่มีความโรแมนติก จน
ได้รบั การขนานนามว่า ลิตเติล้ เวนิซปัจจุบนั เมืองเก่าแก่แห่งนีไ้ ด้กลายเป็ นเมืองที่น่ามาเยือนเป็ นอันดับต้นๆ
ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่มีลกั ษณะ สถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบา้ นเรือนที่
สวยงาม และได้รบั การดูแลรักษา ไว้เป็ นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี ้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ
Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็ นบ้านครึง่ ไม้ซุงซึ่งเป็ นแบบบ้านที่เป็ นเอกลักษณ์และเห็นได้ท่วั ไปในแคว้นอัล
ซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึน้ โครงบ้านด้วยไม้ทงั้ หลังรวมทัง้ หลังคาก่อน จากนัน้ ก็จะโบกปูนระหว่างช่อง
ไม้แล้วทาทับด้วยสีสนั สวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนีย้ งั มีคลองนา้ ไหลผ่าน ซึ่งบริเวณนีถ้ กู เรียกว่า Little
Venice เป็ นมุมบังคับที่นกั ท่องเที่ยวส่วนมากต้องมาเก็บภาพเป็ นที่ระลึก จนได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทาง
กลับสูท่ ่ีพกั ที่ ชานเมืองสตราสบูรก์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ 7 HOTEL & FITNESS IIKIRCH GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ (14/04/2020)
สตราสบูรก์ – ลูเซิรน์ – เซนต์กัลเลน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
น าท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งลู เซิ ร์น (228 กิ โลเมตร/03.30 ชั่วโมง) เมื องที่ คุ้น เคยดี ส าหรับ คนไทยเมื องที่ มี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุด และยังมีความสาคัญในด้านการก่อกาเนิดสมาพัน ธรัฐอีกด้วย เมืองนี ้
ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือว่าเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์หมายถึง ทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชม อนุ สาวรียส์ ิงโตลู เซิรน์ (LION MONUMENT) อนุสาวรียร์ ู ปสิงโตหิ น เป็ นอนุสาวรียท์ ่ีตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองลูเซิรน์ และเป็ นอนุสาวรียส์ าหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ท่ีฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นชาวลูเซิรน์
สาหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลัก อยู่ บ นหน้ า ผา ที่ หั ว ข องสิ ง โตจะมี โล่ ซึ่ ง มี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว
2 ปี ตัง้ แต่คศ1819-1821สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี
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นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆ ก็มกั มาถ่ายรูปที่สะพานแห่ง
นี ้ เป็ นสะพานไม้อัน เก่าแก่ท่ี สุดในยุโรป มี อายุม ากกว่า 600 ปี สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 14 โดยตลอดแนว
สะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่ าถึงประวัติของประเทศแห่งนีเ้ ป็ นจานวนมาก สร้างขึน้ เพื่ อ
ทอดตัวข้ามแม่นา้ รอยส์ ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่นา้ รอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียน ที่บอก
เล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็ นอย่า งดี สะพานนีเ้ คยถูกไฟไหม้เสียหายมากในปี 1993 แม้บางส่วน
จะถูกไฟไหม้และได้รบั การบูรณะจนสวยงาม
ให้ทา่ นมีเวลาเที่ยวชม เมืองลูเซิรน์ เมืองสวยงามที่น่าช้อปปิ ้ง หรือจะเรียกว่าเมืองบูตกิ ก็ไม่ผิด ท่านสามารถ
เดินเล่นไปตามถนนสายแคบ ๆ หรือจตุรสั สแควร์และเพลิดเพลินไปกับร้านค้าโอ่อ่า ได้พบสินค้าที่ถกู ใจ เช่น
นาฬิ กาสวิส และเครื่องอัญ มณี ท่ี ทรงคุณ ค่าระดับโลก สิ นค้าแฟชันน าสมัยมี สไตล์ และที่ ข าดไม่ได้ก็คื อ
ช็อกโกแลตสวิสที่ใคร ๆ ก็อยากลิม้ รส

ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์กัลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร/02.15 ชั่วโมง)เป็ นเมืองทาง ตอนเหนือของ
ประเทศ Switzerland ที่ได้รบั ชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อ
ศตวรรษที่ 7 เมืองเซนต์กัลเลนมีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็ นศูนย์กลางทางศาสนา มหา
วิหาร Abbey of Saint Gall ที่ตงั้ อยูใ่ นย่านเมืองเก่าเป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญของเมือง ภายนอกของมหาวิหาร
อาจจะดูธรรมดาไม่นา่ ตื่นเต้นเท่าไหร่ แต่การตกแต่งภายในมหาวิหารนัน้ อลังการงานสร้างมากจริงๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้า (15/04/2020) เซนต์กัลเลน – เซนต์มอร์ริทซ์ – เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส – มิลาน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอร์ริทซ์ (190 กิโลเมตร/02.45 ชั่วโมง)เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีท่ี
มีช่ือเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบและในปี ค.ศ.1864 ได้ ส ร้า งโรงแรมแห่ ง แรกของ
เมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทาให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็ นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับ
เวิลด์แชมเปี ้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิ ก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานา
พันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ อันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไม่มีท่ีใดจะหรู
และแพงยิ่งกว่าเมืองนีอ้ ีกแล้ว
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ ท่ า นได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ น่ั ง รถไฟสายประวั ติ ศ าสตร์เบอร์นี น่ า เอ็ ก ซ์ เพรส (BERNINA
EXPRESS) จาก เมืองเซนต์มอริทซ์ มุ่งหน้าสู่สถานี สถานีเมืองทิราโน่ ซึ่งเป็ นรถไฟสายที่เก่าแก่ท่ีสดุ ของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดให้บริการครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1910 สัมผัสประสบการณ์การเดินทาง ผ่านสะพาน
กว่ า 196 สะพาน และอุ โ มงค์ก ว่ า 55 อุ โ มงค์ ไต่ ร ะดั บ เป็ นขั้ น ๆสู่ ค วามสู ง กว่ า 2,253 เมตรเหนื อ
ระดับนา้ ทะเล ชมความงามของขุนเขา สลับทุง่ หญ้า และหุบเขาสวิสแอลป์ อันสวยงาม ซึ่งเส้นทางสายเบอร์นี
น่า เอ็กซ์เพรสได้รบั การประกาศ เป็ นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2008
***หากรถไฟเบอร์นีนา่ เอ็กซ์เพรสไม่สามารถรอบรับคณะได้ บริษัทจะจัดให้น่งั รถไฟ REGULAR
TRAIN ในเส้นทางเดียวกันแทน***

ถึงสถานี เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทติน ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองชายแดน
ระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรู แสดงถึงฐานะของผูค้ รอบครอง เน้น
ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนนา้ นา้ พุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่
ล้อมรอบ ทาให้ดโู ดดเด่น

ค่า

ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร/02.30 ชั่วโมง) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และ
เครื่องหนัง เป็ นเมืองแห่งแฟชั่นสาคัญเมืองหนึ่งของโลก “มิลาน”เป็ นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียใน
ภาคเหนื อของประเทศอิต าลี ตั้งอยู่บ ริเวณที่ ราบลอมบาร์ดี มี ป ระชากรประมาณ 1,308,500 คน และมี
ชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า“ปาเนตโตเน” อุต สาหกรรม ผ้า ไหม และแหล่ ง ผลิ ต รถยนต์
อัล ฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิ ลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิ ลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ท่ี มี
ชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละคร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ KILMA HOTEL MILANO FIERE หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก (16/04/2020) มิลาน – เวียนนา – กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMO)ที่เป็ นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองนี ้ และไม่
ถูกทาลายลงในช่วงสงคราม ด้านหน้าคือ พระบรมราชาสาวรียพ
์ ระเจ้าวิค -เตอริโอเอมมานู เอลที่ 2
(VITTORIO EMANUELE II MONUMENT)ขณะทรงม้า ด้านในดูโอโมมี กระจกสี ท่ี สวยงาม กล่าวกันว่า
สถานที่ นีค้ ือสถานที่ ใช้เก็ บตะปูซ่ึงใช้ตรึงพระเยซู ตะปูนีจ้ ะนาลงมาให้ประชาชนเข้าชมปี ละครัง้ ในเดือน
กั น ย า ย น จ าก นั้ น อิ ส ระ ท่ า น ที่ แ ก ล เล อ เรี ย วิ ค ต อ ริ โอ เอ ม ม า นู เอ ล ที่ 2 (GALLERIA
VITTORIOEMANUELE II)ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 12 ปี เพื่อให้เป็ น ห้องรับ แขก แห่ง กรุ งมิ ลาน (MILAN) เป็ น อาคารหลังแรก ๆ ของยุโรปที่ ใช้โครง
Expert Group | 06 FR-CH-IT BerninaEx 7D4N|11-17APR.2020 | Page 5 of 7

เหล็กในการก่อสร้าง พืน้ ตกแต่งด้วยโมเสกเป็ นรู ปทวีปต่าง ๆ อาคารอย่างมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดังชาว
อิตาลี

นาทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนม 3 ชั่วโมง กับสินค้า
ม า ก ม า ย อ า ทิ เช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเอ้าท์เล็ตตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ) ได้เวลาพอสมควร
พร้อมกันที่จดุ นัดหมาย บริการรถโค้ชนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
20.35 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS – 516
22.05 น.
ถึงสนามบิน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี่ยนเครื่อง
23.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS – 025
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***
วันทีเ่ จ็ด (17/04/2020) กรุงเทพฯ
15.20 น.
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ในกรณีท่ีมีเหตุ สุดวิสยั อันมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัท ฯ โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

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
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. กำรชำระค่ำบริกำร
2.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 20,000. – บำท
2.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนออกเดินทำง
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
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3.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ขอเก็บค่ำใช ้จ่ำยตำมจริง (ค่ำมัดจำตั๋วเครือ
่ งบิน / ค่ำวีซำ่ )
3.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ขอเก็บค่ำใช ้จ่ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทัง้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมด 100% ของรำคำค่ำทัวร์
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต ้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมด
ั จำทีน
่ ั่งกับ
สำยกำรบิน และค่ำมัดจำทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้ หมด
ไม่วำ่ ยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวซ
ี ำ่ ไม่ผำ่ น (ท่ำนได ้ให ้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรอย่ำงถูกต ้องและตรงตำมกำหนดเวลำ) ทำงบริษัทฯ ยินดี
คืนค่ำทัวร์ให ้ โดยหักค่ำบริกำรทีเ่ กิดขึน
้ ตำมจริง
3.6 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทำงออก หรือ เข ้ำประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
้
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่ำทัวร์ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
3.7 เมือ
่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล ้ว ถ ้ำท่ำนงดกำรใช ้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร ้อม คณะถือว่ำท่ำน
้
สละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร ้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน
2. ค่ำทีพ
่ ก
ั ห ้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
5. ค่ำน้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครือ
่ งบินตำมเงือ
่ นไขของแต่ละสำยกำรบินทีม
่ ก
ี ำร
เรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบต
ั เิ 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**
่ ฝรง่ ั เศส 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนย์ยน
2. ค่าธรรมเนียมวีซา
ื คาร้อง VFS GLOBAL
CENTER ท่านละ 1,250 บาท (ผู ้ยืน
่ วีซำ่ ต ้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยน
ื่ วีซำ่ ในวันยืน
่ )
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด ้ำวต่ำงๆ
4. ค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์
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 ค่ำภำษีหก
ั ณ ทีจ
่ ำ่ ย 3%
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิม
่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทำง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอันเนือ
่ งจำกสำเหตุตำ่ งๆ
้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช ้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท ้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำร
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
จลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หำกเกิดสิง่ ของสูญหำย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม
และ อุบต
ั เิ หตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล ้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได ้ยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลง
ต่ำงๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลงรำยกำรโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน
และรำคำอำจเปลีย
่ นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อัตรำแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลยูโร (Euro)
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