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Code: ID03-FRA-EUR36B-Alsace-8TG-Oct2021-66000-A210615 

ฝร ัง่เศส BEAUTIFUL SMALL VILLAGE ALSACE 

เทีย่วหมูบ่า้นแสนสวย 8 วนั 

 

 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิCheck-in เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย D10-19  

23.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 920 (ใชเ้วลาในการบนิ 11.30 ช.ม.) 

 

วนัที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์ / สตราซบ์รูก์ / โอแบกเน ่

06.15 น. ถงึทา่อากาศยานนครแฟรงคเ์ฟิรต์ รถรอรับคณะแลว้เดนิทางสูเ่มอืงสตราสบรูก์ เมอืงแหง่นกกระสาเมอืงสต

ราสบรูก์แหง่ฝร่ังเศสมสีถาปัตยกรรมทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ วัฒนธรรมอาหารทีจั่ดวา่ยอดเยีย่มในดนิแดนนี ้

และมไีวนท์ีข่ ึน้ชือ่ระดับโลก 

 อาหารกลางวนัแบบพืน้เมอืง (1) 

 Grande Île (เกาะใหญ)่ เป็นศนูยก์ลางเมอืงเกา่ของสตราสบรูก์ ซึง่มแีมน่ ้า Ill ลอ้มรอบ, 

Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg มหาวหิารสตราสบรูก์แบบโกธคิ, Kammerzell House 
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สถาปัตยกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืง, ยา่น Petite France ก็เป็นไฮไลทห์นึง่ทีค่ณุไมค่วร

พลาด  

 หมูบ่า้นโอแบกเน ่ (Obernai) ศนูยก์ลางในการผลติไวนข์องแควน้ ยงัคงรักษากลิน่อายและความ

เป็น Alsace ไวเ้ป็นอยา่งด ี 1 ในหมูบ่า้นสวยในฝร่ังเศส เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์

และยคุกลาง โบสถ ์ St. Peter and Paul และ  "Sechseimerbrunnen" หรอื “บอ่น ้าหกถัง” สรา้ง

โดย Henri Ottmann ในปี 1579, จัตรัุส Place de laChapelle, เสารปูปัน้นักบญุ Odile และทีท่ าการ

ของเมอืง Hôtel de Ville , หอระฆงั Kapellturm จัตรัุส place du Marche มอีาคารเกา่แก ่Halle aux 

Blés อาคารเกา่แกใ่นศตวรรษที ่16 ทีปั่จจบุนัดดัแปลงเป็นรา้นอาหาร 

 อาหารค า่แบบพืน้เมอืง (2) 

 พักโรงแรม Le Parc Hôtel Obernai & Spa **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่3 ชาโต โอต-์เกอนกิสบ์รูก์ / ครเิบอวลิเล ่/ เครกเวยี 

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 Chateau Haut-Koenigsbourg (โอต-์เกอ-นกิส-์บรูก์) ปราสาทเทพนยิายแสนสวยของแควน้

อาลซาส สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุกลาง 1 ใน 80 ปราสาทหนิ

ยคุกลางของภมูภิาคแหง่นี ้ 

 อาหารกลางวนัแบบพืน้เมอืง (3) 

 Ribeauville (คร-ิเบอ-วลิ-เล)่ เทีย่วชมหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุใน

ฝร่ังเศส Les Plus Beaux Villages de France  

 Riquewihr (เครก-เวยี) อญัมณีเม็ดงามทีซ่อ่นตัวอยูก่ลางไรอ่งุน่ เมอืงทีก่อ่ก าเนดิมาตัง้แตศ่ตวรรษ

ที ่ 8 เป็นหมูบ่า้นทีร่ ่ารวยไปดว้ยมรดกทางสถาปัตยกรรมสดุขดีในยคุกลาง บา้นกึง่ไมซ้งุเรยีงราย

ตลอดเสน้ทางเดนิ ประดบัไปดว้ยดอกไมห้ลากส ี ป้ายเหล็กดดัตกแตง่หนา้รา้นคา้ใหด้มูมีนตข์ลัง 

อาคารบา้นเรอืนแตล่ะหลังทาดว้ยสแีบบพาสเทลแลดกูลมกลนืเป็นทีน่่าประทับใจยิง่ เหมอืนเราทา่น

หลดุมาในโลกแหง่เทพนยิายทีง่ดงาม 

 อาหารค า่แบบพืน้เมอืง (4) 

 พักโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 เอกไีซม ์/ เกเซอรเ์บริก์ / โกลมาร ์

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 Equisheim (เอ-ก-ีไซม)์ นอกจากนีย้งัไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 22 หมูบ่า้นของรายการ Le 

Village Préféré des Français 2013 อกีดว้ย Rue de Rampart ถนนคนเดนิปดูว้ยหนิแบบโบราณที่

จะน าทา่นไปชมสถานทีส่ าคญัในประวตัศิาสตรท์ัง้ 9 แหง่ หมูบ่า้นทีโ่อบลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงโบราณ
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อกีหนึง่แหง่ทีค่ณุจะหลงใหล ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบไวน ์หมูบ่า้นนีม้ชี ือ่เสยีงในการผลติ Grand Crus 

ชัน้เลศิของอลัซาค  

 Kaysersberg (เก-เซอร-์เบริก์) เจา้ของรางวลัหมูบ่า้นแสนสวยของ  Le Village Préféré des 

Français 2017 ดว้ยขนาดความใหญข่องหมูบ่า้น ในสมยัยคุกลางถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของการ

ปกครอง และเศรษฐกจิ ประกอบดว้ยภมูปิระเทศเป็นประตสููห่บุเขา Weiss และเชือ่มตอ่สูแ่ควน้ 

Loraine ทีน่ีจ่งึร ่ารวยดว้ยเป็นเมอืงการคา้และการอตุสาหกรรมการแกะสลักมาแตโ่บราณ ปัจจบุนั

หมูบ่า้นแหง่นีย้งัคงไวด้ว้ยเสน่หข์องบา้นแบบกึง่ไมซ้งุ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นขนมของอลัซาค

ทัง้บสิกติ เคก้ และขนม Kougelhopf (ค-ูกล็ฟ-เฟอร)์ ทีเ่ห็นอยูท่ัว่ไป 

 อาหารกลางวนัแบบพืน้เมอืง (5) 

 โกลมาร ์Colmar เจา้ของรางวัลอนัดบัที ่ 3 ของสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของยโุรป เมอืงอนัแสนโร

แมนตกิแหง่นีม้คีวามหลากหลายทีท่า่นไมค่วรพลาด Little Venice สายแมน่ ้า Lauch ทีม่อีาคารแบบ

กึง่ไมซ้งุตัง้เรยีงรายสองฝ่ัง สดุแสนจะโรแมนตกิ บา้นเรอืนเดมิเคยเป็นทีอ่าศัยของคนท าไวน,์ คน

ตกแตง่สวน, คนพายเรอื ไดรั้บการอนุรักษ์ใหด้งูดงามเสมอืนหนึง่นครเวนสินอ้ยแหง่ฝร่ังเศส ชม

สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกอ่กีแหง่ของเมอืงคอืตลาด Covered สรา้งดว้ยอฐิแดงตัง้แตปี่ 1865 ปัจจบุนั

เป็นทัง้ตลาดสด และรา้นอาหารแบบ bistro ส าหรับชาวเมอืงและนักทอ่งเทีย่วทีอ่อกมาน่ังตรงเทอ

เรซ รมิแมน่ ้า ประดับไปดว้ยดอกไมห้ลากสสีนั ปลอ่ยเวลาไปกบัสายน ้าทีไ่หลเอือ่ย กลับเขา้สูใ่น

กลางเมอืงมโีบสถเ์ซนตม์ารต์นิ สรา้งเสร็จในศตวรรษที ่14 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งยาวนานกวา่ 100 ปี 

ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางของเมอืงและแหลง่ชอ้ปป้ิงของคนเมอืงอกีดว้ย 

 อาหารค า่แบบพืน้เมอืง (6) 

 พักโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 โกลมาร ์/ ช็องปาญน ์/ มหานครปารสี 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 ช็องปาญน ์ (Champagne) หมูบ่า้นทางตะวันออกเฉียงเหนอืของฝร่ังเศส คอื ทีเ่รามกัเรยีกตดิปาก

กนัวา่ “แชมเปญ” ทีน่ีม่กีารผลติแชมเปญกนัมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 17 ไรอ่งุน่ทีป่ลกูมาตัง้แตย่คุบรรพ

บรุษุ โรงหมกัใตด้นิอนัเกา่แก ่ รา้นจ าหน่ายแชมเปญรสชาตเิยีย่ม ซึง่ในหมูนั่กดืม่จะรูก้นัวา่การจะ

เรยีกวา่แชมเปญได ้ตอ้งมาจากแหลง่ผลติทีน่ีเ่ทา่นัน้ (หากเป็นทีอ่ืน่ เรยีกวา่ Sparkling Wine) 

 อาหารกลางวนัแบบพืน้เมอืง (7)  

 Moët & Chandon cellars โรงบม่ไวนท์ีเ่กา่แกอ่ายนัุบรอ้ยปี อยูล่กึลงไปใตด้นิ 10-30 เมตร 

ระยะทางยาวถงึ 28 ก.ม. ทา่มกลางอณุหภมู ิ 10-12 องศาเซลเซยีส The largest cellars in 

Champagne  

 THE ICONIC Tasting MOËT IMPÉRIAL 

 เดนิทางสูม่หานครปารสี  
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 อาหารค า่แบบพืน้เมอืง (8) 

 พักโรงแรม Hôtel Concorde Montparnasse **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่6 เทีย่วมหานครปารสี / ชอ้ปป้ิง 

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เทีย่วชมมหานครปารสี เมอืงหลวงสดุโรแมนตกิของฝร่ังเศส ปารสีคอืสว่นผสมทีล่งตัวระหวา่งความ

คลาสสกิและความล ้าสมยัในแบบฝร่ังเศสอยา่งแทจ้รงิ สถานทีส่ าคญัแบบคลาสสกิไดแ้ก ่มหาวหิาร

โนตเตรอดามอนัเกา่แก ่อารก์เดอทรยีงฟ์ ถนนชองป์เอลเิซ ่หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์และผลงาน

สถาปัตยกรรมรว่มสมยัเชน่เขตลาเดฟ็องส ์

 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (9) 

 เดนิเลน่ทีถ่นน Rue du Faubourg Saint-Honoré ก็จะไดพ้บกบัแฟชัน่เฮาสช์ัน้น าทีค่นทัง้โลกพดูถงึ 

เชน่ Chanel, Louise Vuitton, Hermes และ Dior หรอืชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ แกลเลอรลีาฟาแยต 

(Galeries Lafayette) 

 อาหารค า่ภตัตาคารไทย (10) 

 พักโรงแรม Hôtel Concorde Montparnasse **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั 

 

วนัที ่7 สนามบนิชารล์ เดอ โกล 

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

13.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 

 

วนัที ่8 กรงุเทพมหานคร 

05.50 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

********************************************************** 

ราคาเริม่ตน้ที ่

66,000.- / ทา่น 

พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 9,000 บาท 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

09-16 ต.ค. , 16-23 ต.ค. , 23-30 ต.ค.  และ 30 ตค. – 06 พ.ย. 2021 
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สหภาพยโุรปเตรยีมเปิดรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีฉ่ดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดสแลว้ เขา้ประเทศไดโ้ดยไม่

ตอ้งกกัตวั โดยฉดีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนั  และหากเดนิทางมาจากประเทศทีม่คีวามเสีย่งต า่ จะฉดี

วคัซนีตา้นโควดิแลว้หรอืยงัไมฉ่ดีวคัซนีก็ได ้ หากผลตรวจโควดิเป็นลบ ก็ไมต่อ้งกกัตวัเชน่กนั วคัซนีทีฉ่ดี

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารยาแหง่สหภาพยโุรป หรอื EMA น ัน่คอื Pfizer-BioNTech / Moderna / 

AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / Sinopharm / (Sinovac , Sputnik V อยูใ่นข ัน้ตอนการ

พจิารณาขึน้ทะเบยีน) 

 
 
คา่ทวัรร์วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการยีน่วซีา่ประเทศฝร่ังเศส 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่รถปรับอากาศ 8 ทีน่ั่งน าเทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคนขบัรถคนไทยใหบ้รกิาร 

 คา่บรกิารอาหารเชา้ในโรงแรม และอาหารกลางวนั / ค า่ รวม 10 มือ้ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่Chateau Haut-Koenigsboourg / Bateaux Mouches  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางและสขุภาพ ในวงเงนิ 1 ลา้นบาท 

 

 คา่ทวัรไ์มร่วม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั  

 คา่ท า PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้ม)ี 

 ระยะที ่3 : เดอืน ต.ค. - ธ.ค. (ไมต่อ้งกักตวั) 

ตอ่ยอดจากระยะที ่2 โดยนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฉดีวคัซนีแลว้และมผีลตรวจหาเชือ้โควดิ - 19 เป็นลบ จะสามารถเดนิทาง

ไปยังพืน้ทีน่ าร่องอืน่ๆ เชน่ ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่โดยตรงผ่านเครือ่งบนิ และสามารถทอ่งเทีย่ว

ในพืน้ทีต่า่งๆไดโ้ดยไมต่อ้งกักตวั 

 คา่เขา้ชมทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์/ คา่ excursion ทีไ่ม่ไดร้ะบ ุ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว, อาหารบางมือ้, คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

ข ัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร ์

 

ข ัน้ตอนที ่1 กรอกแบบฟอรม์รายละเอยีด พรอ้มสง่ copy หนา้พาสปอรต์ เพือ่แจง้ความประสงคใ์นการร่วมเดนิทาง โดยระบุ

รายละเอยีดวนัเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บคา่มัดจ า 11,000 บาท เพือ่เป็นคา่ด าเนนิการในการขอวซีา่ (หากไดท้ าการจา่ย

คา่ธรรมเนยีมวซีา่แลว้ มกีารยกเลกิ ทา่นจะไดรั้บเงนิคนื 5,500 บาทเทา่นัน้) 

 

ข ัน้ตอนที ่2 ในกรณีทีท่า่นใหท้างบรษัิทฯ ด าเนนิการจองตั๋วเครือ่งบนิให ้ทางบรษัิทฯจะแจง้ราคาและไฟลทค์อนเฟิรม์ทีน่ั่งเรยีบรอ้ย 

พรอ้มแจง้วนัออกตั๋วโดยทา่นช าระเงนิคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจ านวนทีไ่ดแ้จง้ไป หลงัจากนัน้ภายใน 72 ช.ม. ทา่นจะไดรั้บตั๋วเครือ่งบนิ 

e-ticket จัดสง่ใหท้างอเีมล ์ (การยกเลกิหรอืการเลือ่นการเดนิทางใดๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ รวมถงึคา่ธรรมเนยีมใน

การยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด) 

 

ข ัน้ตอนที ่3 หากยังมปีระกาศกกัตัวใน area ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่ ทา่นลกูคา้ตอ้งสง่มอบ booking 

โรงแรมตาม area ทีท่า่นเลอืก โดยทางบรษัิทฯ จะสง่ใบค ารอ้งไปยังสถานกงศลุไทยในฝร่ังเศส เพือ่ขอใบรับรอง COE (Certificate 

of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้มแจง้สถานทีก่ักตวัใหก้ระทรวงตา่งประเทศ รวมถงึ กองตรวจคนเขา้เมอืงไดรั้บทราบ  
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ข ัน้ตอนที ่4 ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง 29 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เพือ่ทีท่างบรษัิทฯ จะไดน้ าไปเป็น

คา่ใชจ้่ายตา่งๆในการเดนิทางของคณะทวัร ์ และหากมกีารยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563" ใน "ราชกจิจานุเบกษา" ประกาศหลกัเกณฑ ์

 

4. ในกรณีมเีหตทุีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วไม่สามารถเดนิทางไดเ้ฉพาะตวั ใหนั้กทอ่งเทีย่วแจง้ความประสงคข์อรับเงนิคา่บริการคนืจากผู ้

ประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เมือ่นักทอ่งเทีย่วแจง้ความประสงคต์ามวรรคหนึง่ ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วตอ้งจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วใน

อตัรา ดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื

ในอตัรารอ้ยละหนึง่รอ้ยของเงนิคา่บรกิาร 

 

(2) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ใหค้นืใน

อตัรารอ้ยละหา้สบิของเงนิคา่บรกิาร 

 

(3) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ไมต่อ้งคนื

เงนิคา่บรกิาร 

 

ผูจ้ดัทวัร ์ มคีวามประสงคท์ีจ่ะจัดน าทา่นลกูคา้ทีต่อ้งการออกไปเทีย่วตา่งประเทศปลายทางทีม่คีวามปลอดภัย ตอ่โรคระบาด Covid-

19 ภายใตว้ถิทีอ่งเทีย่วใหม ่ (new normal) ซึง่การจัดไปยังประเทศใน EU ในครัง้นี ้ เพราะผูจ้ัดเล็งเห็นวา่ทา่นลกูคา้สามารถไดไ้ป

ผอ่นคลาย ทอ่งเทีย่ว ปลอดภัยตอ่ชวีติ ผูจั้ดทัวรข์อใหท้า่นท าความเขา้ใจในการปรับตวัทอ่งเทีย่ววถิใีหม ่ ทียั่งมกีฏหมายของแตล่ะ

ประเทศยังไมเ่ปิดกวา้งอนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดทีอ่าจจะเกดิขึน้อกีครัง้ เป็นความพยายามทีจ่ะสรา้งการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิขึน้มา

อกีครัง้ หลงัจากหยดุนิง่ไปเป็นระยะเวลาปีกวา่ๆ ใหก้ลบัมาทอ่งเทีย่วไดอ้กี 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


