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อซิี ่ฝร ัง่เศส 7 วนั 

 

โดยสายการบนิ Thai Airways  

เขา้ชม 2 พระราชวงั Chambord Castle และ Versailles Palace 

ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพแมน่ า้แซน 

ชอ้ปป้ิงจใุจ รา้นคา้ปลอดภาษ ีและ Galeries Lafayette 

 

Easy France 
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 บรษัิทฯ น ำทำ่นเดนิทำงสูด่นิแดนแห่งควำมรักประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยควำมโรแมนตคิกบัสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ ที่

น่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชวังแวรซำยส,์ ลอ่งเรอืแม่น ้ำแซน แม่น ้ำสำยหลกัแห่งชวีติชวีำของชำวปำรสี ชมโบสถ์

ศกัด ิส์ทิธิม์หำวหิำรพระหฤทยัแห่งมงมำรต์ พรอ้มชอ้ปป้ิงจุใจสนิคำ้แบรนดเ์นมไดท้ี ่Galeries Lafayette และรำ้นคำ้ปลอด

ภำษี  

ก าหนดการเดนิทาง  11-17 เม.ย.2563 

 วนัแรก  11 เม.ย.63 สวุรรณภมู ิ

21.00 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways  เจำ้หนำ้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

00.05 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR833 

วนัทีส่อง 12 เม.ย.63 สวุรรณภมู-ิสนามบนิชารล์เดอโกลล-์ปารสี-ชอมบอรด์-บลวัส ์(ฝร ัง่เศส) 

07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิชารล์เดอโกลล ์นครปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับทำ่นจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงชอมบอรด์ 

Chambord เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตลุม่แม่น ้ำลวัร ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เสน้เลอืดหลอ่เลีย้ง

แควน้ลวัรแ์ละเป็นแม่น ้ำสำยยำวทีส่ดุของฝรั่งเศส มคีวำมยำวประมำณ 1,013 กโิลเมตร หลอ่เลีย้งตน้

องุ่นของหลำยรอ้ยต ำบลในหลำยแควน้สองฟำกฝ่ังมีปรำสำทหรอืชำโตของกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศท์ี่

สวยงำมนับพันแห่ง สะทอ้นถงึควำมเป็นอยูอ่ันหรูหรำฟุ่ มเฟือยของเจำ้ขนุมลูนำยในยุคนัน้ ปัจจุบัน

ปรำสำทเหลำ่นีก้ลำยเป็นสวรรคข์องนักทอ่งเทีย่วทีส่นใจประวัตศิำสตรข์องฝรั่งเศส  น ำทำ่น เขา้ชม

ปราสาทชอมบอรด์ Chateau de Chambord เป็นพระรำชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรรดำวังตำ่งๆ ในลุม่

แม่น ้ำลวัร ์และเพรำะเป็นปรำสำททีอ่อกญำพระวสิทุธสินุทร (ปำน) อัครรำชทตูกรุงสยำมรัชสมัยสมเด็จ

พระนำรำยณ์มหำรำชเคยพ ำนักเมือ่ ครัง้ทีเ่ดนิทำงไปเจรญิสมัพันธไมตรกีบัฝรั่งเศส ชอมบอรด์ ไดร้ับกำร

ยกย่องว่ำเป็นปรำสำททีผ่สมผสำน สถำปัตยกรรมแบบเรอเนสซองสข์องฝรั่งเศสยุคกลำงกบัรปูแบบ

โครงสรำ้งแบบอติำเลยีนคลำสสกิบำร็อค และร็อคโคโคไดอ้ย่ำงเหมำะสมและลงตวัทีส่ดุ  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงบลวัส ์Blois อกีหนึง่เมอืงใหญแ่ถบดนิแดนลุม่แมน่ า้ลวัร ์(ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 30 นำท)ี น ำทำ่นชม เมอืงบลวัส ์ซึง่เป็นเป็นเมอืงเกำ่เเกโ่บรำณทีม่คีวำมส ำคญัทำง

ประวต้ศิำสตรแ์ละมชีือ่เสยีงเเละมคีวำมสวยงำม เหมำะเเกก่ำรมำเทีย่วชมเป็นอย่ำงมำก ตัง้อยู่ตอนกลำง

ของประเทศฝรั่งเศส ในจังหวัดลวัเรแชร ์แควน้ซ็องทร-์วำลเดอลวัร ์รมิฝ่ังแม่น ้ำลวัร ์นับวำ่เป็นเมอืงในยุค

เเรกๆ ของฝรั่งเศสตัง้เเตส่มัยทีพ่วกโกลเขำ้มำปกครองในบรเิวณเเห่งนี้ ซ ึง่ในบรเิวณเเห่งนี้มปีรำสำท

หลำยแห่งกอ่สรำ้งเเละตัง้เรยีงรำยกนัอยู่ตำมแนวเขตเเม่น ้ำลวัร ์ชมสะพำนหนิขำ้มแม่น ้ำลวัร ์ซ ึง่มคีวำม
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เกำ่เเกเ่เละสรำ้งมำตัง้เเตค่รสิตศ์ตวรรษที ่18 โดยเป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วจะไดช้มควำมงดงำมของเเม่น ้ำ

ลวัรอ์ยำ่งชดัเจน รวมถงึชมเขตเมอืงเกำ่ทีม่คีวำมสวยงำมของอำคำรบำ้นเรอืนในยคุเกำ่ทีไ่ดร้ับกำร

ปรับปรุงตกแตง่ใหม่มำเป็นรำ้นคำ้เเละรำ้นอำหำรมำกมำยหลำยเเห่ง ไวค้อยบรกิำรนักทอ่งเทีย่ว และ

เมอืงเเห่งนี้เคยเป็นทีพ่ ำนักของรำชฑตูสยำมในสมัยสมเด็จพระนำรำยณม์หำรำชทีส่ง่ไปเจรญิ

สมัพันธไมตรกีบัพระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ซึง่ก็คอืโกษำปำน โดยทำ่นโกษำปำนนัน้ไดข้ ึน้ทำ่ทีเ่มอืงชำยฝ่ัง

กอ่นจะเดนิทำงเพือ่เขำ้ปำรสีเเละเเวะพักทีเ่มอืงบลวัสเ์เห่งนี้เป็นเวลำ 2 คนืดว้ยกนัและตอ่มำองคก์ำร

ยูเนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบยีนบรเิวณตอนกลำงของลุม่แม่น ้ำลวัรร์ะหวำ่งแม่น ้ำแมนและซลุลยี-์เซอร-์ลวัร ์ใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.2000  จำกนัน้ใหท้ำ่นถำ่ยรปูกบัภำยนอกพระรำชวังแห่งบลวัส ์Blois Royal Castle 

หรอื Chateau de Blois พระรำชวังทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังของแมน่ ้ำลวัร ์เคยเป็นทีป่ระทบัของพระมหำกษัตรยิ์

หลำยพระองค ์รวมทัง้พระเจำ้หลยุสท์ี ่12 และยังเป็นสถำนทีนั่กบุญโจนสอ์อฟอำรค์ เดนิทำงไปรับพร

จำกอำรค์บชิอ้ฟแห่งแรงสใ์นปี ค.ศ.1429 ตวัพระรำชวังตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงบลวัส ์ประกอบไปดว้ย

สิง่กอ่สรำ้งและอำคำรหลำยหลงัทีส่รำ้งข ึน้ระหว่ำงครสิตศ์ตวรรษที ่13-17 และถำ่ยรปูกบัอำนวหิำร

นักบุญแห่งบลวั เป็นวหิำรนกิำยโรมนัคำทอลกิ ซึง่เป็นวหิำรทีส่รำ้งเพือ่อุทศิแดนั่กบญุหลยุส ์ซึง่วหิำร

แห่งนี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถำนทำงประวัตศิำสตรข์องฝรั่งเศสในปี ค.ศ.190 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ (กรณีหำกทีพ่ักในเขตเมอืงบลวัสถ์กู

จองเต็ม จะท ำกำรเปลีย่นใหพ้ักในเขตเมอืงใกลเ้คยีงหรอืทีพ่ักอืน่ๆ ในระดบัเดยีวกนัใหแ้ทน) 

วนัทีส่าม  13 เม.ย.63 บลวัส-์ปารสี  

เชา้ รับประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูม่หำนครปำรสี เมอืงแห่งแฟนชัน่และควำมโรแมนตคิ ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมทีล่ ้ำสมัยแห่งหนึง่ของโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำทำ่นชมมหำนครปำรสี 

นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น ำของโลกน ำทำ่นชมโดยรอบเริม่จำกเก็บภำพสวยของหอคอยไอเฟิลบรเิวณ

หนำ้โรงเรยีนกำรทหำรหรอืจตัรุัสทรอคำเดโร, ผ่ำนชมประตชูยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ จัตรุัสชำรล์

สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซย่่ำนหรูหรำรำคำแพงทีโ่ดง่ดงั จัตรุัสคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร 

สถำปนกิผูร้เิร ิม่สรำ้งเมอืงแวรซ์ำยสใ์หพ้ระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึกำรปฏวิัตใิหญฝ่รั่งเศส ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของเสำหนิโอเบลสิจำกวหิำรลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวำลดิ สถำนทีเ่ก็บพระศพจกัรพรรดนิโป

เลยีน เป็นตน้ ใหท้ำ่นถา่ยรปูภายนอกกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์ำงศลิปะตัง้อยู่ในกรงุ

ปำรสี ประเทศฝรั่งเศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกำ่แกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของโลก ไดร้บักำรออกแบบจำกสถำปนกิชำวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้ำธำรณะชนเขำ้ชมไดเ้มือ่

ปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แตส่มัยรำชวงศก์ำเปเซยีง ตวัอำคำรเดมิเคยเป็นพระรำชวัง

หลวง ซึง่ปัจจุบันเป็นสถำนทีท่ีจ่ัดแสดงและเกบ็รักษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคณุคำ่ระดบัโลกเป็นจ ำนวน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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มำก อย่ำงเชน่ ภำพเขยีนโมนำลซิำ ผลงำนของเลโอนำรโ์ดดำวนิช ีหรอืภำพ Venus de Milo ของอเล็ก

ซำนดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้ำเยีย่มชมเป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้นคน ท ำ

ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยังเป็นสถำนทีท่ีม่นัีกทอ่งเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุใน

กรุงปำรสี 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยา่นมงมารต์ ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของนครปำรสีและเป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของเมอืงและ

เป็นย่ำนแห่งศลิปะอกีดว้ย ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ โบสถซ์าเครเกอร ์Sacre-Coeur หรอืมหำวหิำรพระ

หฤทยัแห่งมงมำรต์ ไดร้บักำรขนำนำมว่ำเป็นสถำนทีท่ีเ่ป็นหัวใจอันศกัดิส์ทิธิข์องปำรสี สรำ้งข ึน้บนเนนิ

เขำทีม่คีวำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล 129 เมตร เป็นเนนิเขำแห่งเดยีวในกรุงปำรสีและเป็นจุดชมววิอัน

งดงำมและแสนวเิศษ ตวัอำคำรสรำ้งดว้ยหนิปนูสขีำวละเอยีดทนตอ่สภำวะอำกำศ ออกแบบตำมศลิปะ

สไตลโ์รมัน-ไบเซนไทน ์โดยโปล อะบำด ีสถำปนกิชำวฝรั่งเศสทีเ่ป็น 1 ใน 77 สถำปนกิผูช้นะกำร

ประกวด โดยเริม่กอ่สรำ้งในปี ค.ศ.1875 และเสร็จส ิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลำกอ่สรำ้งนำนกว่ำ 

40 ปี มคีวำมแปลกใหม่ในกำรออกแบบหลงัคำเป็นทรงโคง้แตกตำ่งจำกแบบโกธคิทีเ่ห็นเป็นยอดแหลม

สงู โดยสรำ้งเพือ่เป็นอนุสรณ์สถำนทีอุ่ทศิแดช่ำวฝรั่งเศสทีเ่สยีชวีติจำกสงครำมกบัปรัสเซยีและเพือ่อุทศิ

แกพ่ระหฤทยัของพระเยซ ูปัจจุบันยังเป็นโบสถแ์ละมหำวหิำรรองในครสิตจักรโรมันคำทอลกิ ทำ่น

สำมำรถเดนิขึน้ดำ้นบนเพือ่ชมทศันียภำพของเมอืงและเขำ้ไปชมภำยในได ้ชมกำรตกแตง่ดว้ยกระจกสี

สวยงำมทีใ่ชร้ะยะเวลำในกำรท ำรว่ม 10 ปีและชมงำนประตมิำกรรรมรูปปัน้ทีว่จิติรงดงำมทีต่ัง้อยู่สองฝ่ัง

หนำ้วหิำรซึง่เป็นบุคคลส ำคญัตำ่งๆ ของฝรั่งเศส จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูใ่จกลำงเมอืง จำกนัน้มเีวลำให ้

ทำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจำก รา้นคา้ปลอดภาษ ีทีร่ำคำสนิคำ้ย่อมเยำกวำ่ขำ้งนอกมสีว่นลดพเิศษ

ใหเ้ฉพำะนักทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีในรำคำถกู อำทเิชน่ เครือ่งส ำอำง, 

น ้ำหอม, เครือ่งประดบั, กระเป๋ำหนังและเครือ่งหนังอืน่ๆ มำกมำย รวมทัง้เสือ้ผำ้แบรนดเ์นมจำกฝรั่งเศส 

เชญิทำ่นชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคำ้ดวิตีฟ้รคีณุภำพเยีย่ม จำกรำ้นคำ้ปลอดภำษีชือ่ดงัของปำรสี  

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 

 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่   14 เม.ย.63 ปารสี (อสิระเต็มวนั) 

เชา้  รับประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

  อสิระเต็มวัน ใหท้ำ่นอสิระเดนิเลน่ยำ่นในเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ตำ่งๆ จำกย่ำนชอ้ปป้ิง  

  (ไมม่รีถโคช้บรกิาร อสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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   สถำนทีแ่นะน ำในตวัเมอืงปำรสี, ทำ่นสำมำรถอสิระเทีย่วชมสถำนทีเ่หลำ่นี้หรอืนอกเหนือจำกนีไ้ดเ้ชน่กนั 

 และเดนิทำงดว้ยตวัทำ่นเอง 

  -  หอไอเฟล Eiffel Tower สญัลกัษณ์ของประเทศฝรั่งเศสทีรู่จ้ักกนัไปทัว่โลก ทำ่นสำมำรถซือ้ตัว๋เพือ่ข ึน้

ชม ทศันียภำพบนหอไอเฟล  

  -  โบสถแ์ซงตช์ำแปล Sainte Chapelle โบสถท์ีใ่ชส้ ำหรับสวดมนตข์องรำชวงศโ์ดยเฉพำะ ซึง่ใชศ้ลิปะ

สไตลโ์กธคิในชว่งยุคกลำงและประดบัดว้ยกระจกสสีไตลศ์ตวรรษที ่13 ทีส่วยงำมมำกมำยจนเรยีกไดว้่ำ 

เป็นสถำนทีท่ีม่คีอลเล็คชัน่กระจกสขีองศตวรรษนี้มำกทีส่ดุเลยทเีดยีว เนื่องจำกเป็นโบสถข์นำดเล็ก 

แนะน ำว่ำ ไปชว่งเชำ้จะดทีีส่ดุเพรำะยังมนัีกทอ่งเทีย่วไม่เยอะและจะไดเ้ทีย่วสบำยๆ 

 -  พระรำชวังลกัเซมบูรก์ Luxmbourg Palace เดมิถกูสรำ้งเพือ่เป็นทีป่ระทบัของพระนำงมำร ีเมดซิ ี

(Marie de Médicis) มำรดำของพระเจำ้หลยุสท์ี ่13 หลงัจำกกำรปฏวิัตฝิรั่งเศส วังแห่งนี้ก็ไดร้ับกำร

ดดัแปลงใหเ้ป็นอำคำรรฐัสภำ สว่นทศิเหนือของตวัวังก็ปรับใหเ้ป็นทีพ่ักของประธำนสภำสงู อำคำรทำง

ทศิตะวันตกก็ท ำเป็นพพิธิภณัฑ ์ทำงทศิใตข้องวังเป็นสวนขนำดใหญ่อลงักำร (10 ไร่) ประกอบดว้ยสระ

น ้ำ รูปปั้นของรำชนิีฝรั่งเศสและนักบุญตำ่งๆ ตน้ไม ้ไมด้อกและไมป้ระดบัทีจ่ัดไวอ้ย่ำงสวยงำมลงตวั มุม

ตะวันตกเฉียงใตข้องสวนนี้มเีวทลีะครหุน่ทำ่มกลำงสวนแอป๊เป้ิลและลกูแพร ใกล ้ๆ  กนันี้ มศีำลำพักผ่อน 

ซึง่จะมกีำรแสดงดนตรฟีร ีรำ้นกำแฟ และรำ้นอำหำรใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ ใครทีช่อบชมควำมงำมทำง

ศลิปะและจบิกำแฟผ่อนคลำยในสวนสวย ทีน่ี่ใชแ่น่ๆ 

 - ดสีนียแ์ลนดป์ำรสี Disneyland Paris สวนสนุกยอดนยิมในยุโรป ทีแ่บ่งเป็นสวนสนุกดสีนยีแ์ลนดแ์ละ

สวนสนุกวอลท์ดสีนียส์ตดูโิอ อกีทัง้ยังมรีสีอรท์ แหลง่ชอ้ปป้ิง รำ้นอำหำร และแหลง่รวมควำมบันเทงิ 

 -  ปำแล-รัวยำล Palais-Royal เป็นพระรำชวังทีต่ัง้อยู่ในกรุงปำรสีในประเทศฝรั่งเศส เดมิชือ่ “วังคำรด์นัิล” 

Palais-Cardinal ปำแล-รัวยำลและสวนอยูห่นำ้ “จตรุัสปำแล-รัวยำล” ตรงกนัขำ้มกบัปีกเหนือของ

พระรำชวังลฟูวรแ์ละลำนเกยีรตยิศอันมชีือ่เสยีง ดำ้นหนำ้รำยดว้ยคอลมันแ์ละตัง้แตปี่ ค.ศ.1986 ก็เป็น

ทีต่ัง้ของงำนศลิปะเฉพำะทีโ่ดยแดเนียล บรูอง “Les Deux Plateaux” หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัว่ำ “Les 

Colonnes de Buren” ในปัจจุบันปำแล-รัวยำลเป็นทีต่ัง้ของส ำนักงำนสภำแห่งรฐั, ส ำนักงำนศำล

รัฐธรรมนูญและกระทรวงวัฒนธรรม 

  -  ประตชูยันโปเลยีนหรอื Arch de Triomphe หรอืประตชูยัฝรั่งเศส ตัง้อยู่กลำงจัตรุัสชำรล์เดอโกลลห์รอื

 จัตรุัสแห่งดวงดำว สรำ้งข ึน้ตำมค ำสัง่ของนโปเลยีนระหว่ำงปี ค.ศ.1806-1836 เพือ่เป็นกำรสดดุวีรีชน

ทหำร กลำ้ทีไ่ดร้่วมรบเพือ่ปกป้องประเทศฝรั่งเศสและเป็นกำรประกำศควำมเกรยีงไกรของกองทพัฝรั่งเศส 

ประต ู แห่งนี้ถกูสรำ้งข ึน้ดว้ยหนิออ่นสถำปัตยกรรมแบบศลิปะนีโอคลำสสคิ ไดร้ับกำรดดัแปลงมำจำก

 สถำปัตยกรรมแบบโรมันโบรำณ มคีวำมสงูกวำ่ 49.5 เมตร ใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก มรีูปปัน้แกะสลกั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cour_d%27honneur&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Buren&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Deux_Plateaux&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90_(%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D_(%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D_(%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_of_Culture_(France)&action=edit&redlink=1
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 มำกมำยสวยงำมทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ดำ้นบนสำมำรถขึน้ไปชมววิได ้สำมำรถเห็นจัตรุสัใจกลำง

 เมอืงไดอ้ย่ำงชดัเจน  

  - พพิธิภณัฑล์ฟุร ์Louvre Museum สถำนทีจ่ัดแสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคณุคำ่ระดบั

โลก จ ำนวนมำก ตัง้อยู่ในกรุงปำรสี ประเทศฝรั่งเศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกำ่แก่

ทีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ไดร้บักำรออกแบบจำกสถำปนกิชำวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้ำธำรณะ

ชน เขำ้ชมไดเ้มือ่ปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แตส่มัยรำชวงศก์ำเปเซยีง ตวัอำคำรเดมิเคย

เป็น พระรำชวังหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคณุคำ่ระดบัโลก

เป็น จ ำนวนมำก อย่ำงเชน่ ภำพเขยีนโมนำลซิำ ผลงำนของเลโอนำรโ์ด ดำวนิช ีหรอืภำพ Venus de Milo 

ของ 

 อเล็กซำนดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้ำเยีย่มชมเป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้น

คน  ท ำใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยังเป็นสถำนทีท่ีม่นัีกทอ่งเทีย่วมำเยอืนมำก

ทีส่ดุใน กรุงปำรสี 

 อสิระทำ่นกลบัทีพ่ักในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่า้   15 เม.ย.63 ปารสี-แวรซ์ายส-์ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน-ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รับประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงแวรซ์ำยส ์เมอืงทีต่ัง้ของพระรำชวังหรูหรำชือ่ดงัของโลก ตัง้อยู่ทำงทศิตะวันตก

เฉียงใตข้องกรุงปำรสี ซึง่ปัจจบุันเป็นสว่นหนึง่ของมหำนครปำรสี น ำทำ่นเขำ้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์

Versailles Palace พระรำชวังทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึง่ของโลกและนับเป็นหนึง่ในเจ็ดส ิง่

มหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ำยสเ์ป็นเพยีงเมอืงเล็กๆ แห่งหนึง่เทำ่นัน้ มผีูค้นอำศยัอยู่

เบำบำง บรเิวณสว่นใหญ่เป็นป่ำเขำเยีย่งชนบทอืน่ๆ ของฝรั่งเศส เมือ่พระเจำ้หลยุสท์ี ่13 แห่งฝรั่งเศสยัง

ทรงพระเยำว ์ขณะพระชน 

 มำยุได ้23 พระชนัษำ ทรงนยิมลำ่สตัวใ์นป่ำ และทรงเห็นว่ำต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแกก่ำรประทบั

เพือ่ลำ่สตัว ์จงึโปรดเกลำ้ฯ ใหส้รำ้งพระต ำหนักขึน้มำใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตี

พระรำชวังในยุคสมัยของพระเจำ้หลยุสท์ี1่4 ทีส่รำ้งไดอ้ย่ำงวจิติรบรรจงจนกลำยเป็นตน้แบบของ

พระรำชวังอืน่ๆ มำกมำย เดมิทเีมือ่พระเจำ้หลยุสท์ี ่13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยำว ์ทรงนยิมลำ่สตัวแ์ละ

ทรงเห็นว่ำต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแกก่ำรประทบัเพือ่ลำ่สตัว ์จงึโปรดเกลำ้สรำ้งพระต ำหนักขึน้มำในปี 

1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเล็กๆ ส ำหรับพกัชัว่ครำวเทำ่นัน้ เมือ่พระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ข ึน้ครอง

บัลลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวังแห่งใหม่ เพือ่เป็นศนูยก์ลำงในกำรปกครองของพระองค ์จงึ

เร ิม่มกีำรปรับปรุงพระต ำหนักเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟรังค ์คนงำนอกี 30,000 คน

และใชเ้วลำอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสร็จในปี 1688 ทกุสว่นท ำดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็นแบบอย่ำงศลิปกรรมที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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งดงำมมำก กำรกอ่สรำ้งพระรำชวังแวรซ์ำยสแ์ห่งนี้ไดน้ ำเงนิมำจำกคำ่ภำษีอำกรของรำษฎรชำวฝรั่งเศส 

ตอ่มำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำช 

 วังและจับพระเจำ้หลยุสท์ี ่16 แห่งฝรั่งเศส กบัพระนำงมำร ีอองตวัเนตประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวันที ่16 

ตลุำคม 1789 ปัจจุบันพระรำชวังแวรซ์ำยสย์ังอยู่ในสภำพดแีละเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้น ำทำ่นชม

ภำยในทีม่กีำรแบ่งเป็นหอ้งตำ่งๆ อำท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทกุหอ้งลว้นมี

เครือ่งประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ชีือ่เสยีง อำท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื 

The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีส่ดุซ ึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำสงบศกึระหวำ่ง

สมัพันธมติรกบัจักรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมือ่เยอรมนีบกุตชีนะ

ฝรั่งเศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนีพ้ระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ทรงท ำกำรกอ่สรำ้งเอง ภำยในหอ้ง

ประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเห็นสวนแวรซ์ำยสอ์ันสวยงำม ในพระรำชวังแวรซ์ำยสม์ี

หอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟัง

บรรยำยจำกมัคคเุทศกท์ัง้ในสว่นของกษัตรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจำกสยำมไดเ้คย

เขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลยุสท์ี1่4 ใหเ้วลำทำ่นเดนิเลน่บรเิวณอุทยำน 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรอื ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน แม่น ้ำสำยหลกัของนครปำรสี ชมทศันียภำพสองฟำกฝ่ังและ

สถำปัตยกรรมอันงดงำมของอำคำรสวยงำมตำ่งๆ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูห่ำ้งสรรพสนิคำ้หรูใจกลำงกรุง

ปำรสี อสิระชอ้ปป้ิง หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศ

ฝรั่งเศส ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่ำกำรน์เิยร ์มสีำขำอยู่ตำมเมอืงใหญ่ๆ มำกมำยในหลำยๆ ประเทศ แตท่ี่

โดง่ดงัข ึน้ชือ่ทีส่ดุคงเป็นสำขำปำรสี ทีต่ัง้อยู่บนถนนโฮสมำนน ์เปิดกจิกำรในค.ศ.1894 ในย่ำนโอเปร่ำที่

คนปำรสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมำกทีส่ดุ มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีกุๆ สปัดำห ์แถมมรีำ้นอำหำรแบบบรกิำร

ตนเองกบัทวิทศันท์ีส่วยงำมบนชัน้ 6 ซึง่สำมำรถมองเห็นตกึโอเปรำ่ไดอ้ยำ่งชดัเจน หำ้งสรรพสนิคำ้นี้มี

สนิคำ้หลำยหลำกแบรนดด์งัไวส้ ำหรบันักชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ย่ำงครบครัน อำท ิPrada, Gucci, 

Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นตน้ **เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิเล่นชมเมอืง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 ทีพ่ัก Median Paris Congres Hotel หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 ปารสี-สนามบนิชารล์เดอโกลล ์

เชา้ รับประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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 ใหท้ำ่นพักผ่อนตำมอัธยำศยัและสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเชค๊เอ๊ำทจ์ำกทีพ่ัก และเตรยีมตวัเดนิทำงสู่

สนำมบนิชำรล์เดอโกลลแ์ละเผือ่เวลำใหท้ำ่นท ำคนืภำษี Vat Refund ทีส่นำมบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชารล์เดอโกลล ์โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG931 

 

วนัทีเ่จ็ด  17 เม.ย.63 สวุรรณภมู ิ

05.55 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง   11-17 เม.ย.2563  

 

Easy France 7 Days / TG 

อซิี ่ฝร ัง่เศส 7 วนั / การบนิไทย 
ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ราคาผูใ้หญ ่ทา่นละ 59,900 29,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 57,900 29,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิ

เตยีง 
55,900 27,900 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทา่นละ 10,500 10,500 
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**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นนดัหมายวซี่าและเอกสารดา้นวซีา่ทา่นละ 3,900 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท  

(คา่ใชจ้า่ยวซีา่และทปิช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นออกเดนิทาง) ** 

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น ไมม่รีาคาเด็ก และจะตอ้งช าระ

มดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะ

ได ้ 

 กรณีทา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ กรณุาตรวจสอบวนัเดนิทางอกีคร ัง้ของสายการบนิ ไมส่ามารถเปลีย่นสนามบนิที่

บนิออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัจากวนักลบัออกจากยุโรป มคีา่ธรรมเนยีมในการเลือ่นต ัว๋กลบั ทา่น

ละ 4,500 บาท หากเปลีย่นแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงอกีได ้และการยืน่วซีา่ไมส่ามารถยืน่พรอ้มคณะได ้

หากมกีารเดนิทางตอ่ไปยงักลุม่เชงเกน้อืน่ ทา่นจะตอ้งตรวจสอบเมอืงทีอ่ยูต่อ่วา่อยูท่ ีไ่หนนานทีส่ดุ ทา่น

อาจจะตอ้งไปยืน่วซีา่เชงเกน้ทีเ่มอืงน ัน้ๆ แทน บรษิทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยืน่วซีา่ใหท้า่นไดเ้พยีง

เฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเทา่น ัน้ และทา่นจะตอ้งด าเนนิการดว้ยตวัทา่นเอง 

 การด าเนนิการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็ว

ในการด าเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้

มอื 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรุงเทพฯ-โดฮำ-ปำรสี-โดฮำ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ทำ่น / 1 หอ้ง) *บำงโรงแรมในบำงเมอืงไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่, คำ่รถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คำ่บรกิำรหวัหนำ้ทวัรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 
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 คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไม่ไดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ อันเกดิจำกอบุัตเิหต ุอำท ิ

คำ่ตัว๋โดยสำร, คำ่ทีพ่ัก, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วันที ่19 

ส.ค.2562  หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือัตรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและ

เงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วซีำ่เชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนัดหมำยและงำนวซีำ่ ทำ่นละ 3,900 บำท (ซึง่จะจัดเกบ็พรอ้ม

คำ่ทวัรก์อ่นออกเดนิทำง) 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ,คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคำ่ทปิหัวหนำ้ทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ทำ่นละ 1,500 บำท (ซึง่

จะจัดเกบ็พรอ้มคำ่ทวัรก์อ่นออกเดนิทำง) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิของทำ่นดว้ยตวัทำ่นเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป่ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเก็บ 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

 คำ่อำหำรหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร)์ 

 คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมัน, กำรปรับคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ หรอืกำรปรับคำ่บรกิำรอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ 

หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตรุำ้ยแรงในตำ่งประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบัตเิหตทุีท่ำงบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 

การช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทวัร ์โดยเรยีก

เก็บทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
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การยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแตไ่ม่เกนิ 90 วันท ำกำร บรษัิทฯ หักคำ่ใชจ้่ำย 1,000 บำท/ทำ่น และขอสงวนสทิธิ์

ในกำรคนืเงนิมัดจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มัดจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมัต ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มัดจ ำ 21,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิข ึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะ

ไดร้ับกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่ว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืส ิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไม่อำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้ับผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ำ่กว่ำ

มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระควำมรบัผดิชอบ

คำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
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ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 

หัวหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้

ตัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไม่ไดร้ับควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดงักลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้ับจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซ ึง่เป็นชว่งวันหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 

ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่ำจจะไม่มเีครือ่งปรบัอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซ ึง่ข ึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่งกนั 
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เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ ืน่ค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิว้มอื ณ วนันดัหมายยืน่ค ารอ้งทีศ่นูยย์ืน่ 

- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ืน่ 

- รปูถา่ยหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถา่ยใหมท่ีศ่นูยย์ืน่ โดยผูย้ ืน่ค ารอ้งตอ้งช าระเงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง 

- การถา่ยส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ืน่ค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ ืน่ค ารอ้ง กรณุาสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปจัจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ส าหรบัเพือ่ใช้

ในการท านดัหมาย กรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอร ์

โทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ ืน่ค ารอ้งสงูอายุมากๆ หรอืเด็กเล็กมากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณี

เด็ก), ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูท้ ีอ่ายุต า่กวา่ 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหยา่, ส าเนาใบเปลีย่น

ชือ่, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ ส าเนา

หนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนือ้หาระบเุจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูยก์าร

แปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้า่ยผูย้ ืน่ค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวนัเร ิม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ำ่กวำ่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  

o หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้ว่ำงส ำหรบัวซีำ่อย่ำงนอ้ยไม่ต ำ่กว่ำ 3 หนำ้   

o หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม่ กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวีซำ่  

o ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 น ิว้ จ านวน 2 รปู เนน้

หนา้ (ขนาดรปูหนา้เทา่กบัใน 

หนงัสอืเดนิทาง)   

- ฉำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้ เนื่องจำกสถำนทตู

จะตอ้งสแกนรูปลงบนวซีำ่   

- รูปถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผม

และหำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

บดบังหนำ้ตำ ** 
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o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต า่กวา่ 15 ปี  

- ใชส้ ำเนำสตูบิัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ  

- หำกเด็กอำยุมำกกว่ำ 15 ปี แตไ่ม่เกนิ 20 ปี และยังศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตู ิ

บัตรดว้ยและกรุณำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

 

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีด

กำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับ

จำกวนัยืน่) 

** ส าเนาสลปิเงนิเดอืน ถา่ยยอ้นหลงัไมต่ า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบัตร

ประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวันยืน่) 

** ส าเนาสลปิเงนิเดอืน ถา่ยยอ้นหลงัไมต่ า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 

** กรณีทีไ่มม่สี าเนาสลปิเงนิเดอืน หรอืท างานแบบไมม่สีลปิ ใหท้ าจดหมายชีแ้จงมาเป็นภาษาองักฤษ 

ชีแ้จงโดยละเอยีด เชน่ รบัเงนิเดอืน โดยเป็นเงนิสด หรอืวธิอิ ืน่แลว้แตก่รณี ** 

 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรับรอง

ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ำ่กว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำอังกฤษ  

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
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 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิัตรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้ับรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อักษร ชีแ้จงกำรรบัรอง

คำ่ใชจ้่ำยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   

(กรณีนี้หำกควำมสมัพันธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี้)   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบัน  เป็น 

 ภำษำอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  

o หลกัฐานการเงนิ   

-  ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั ถำ่ยส ำเนำทกุหนำ้ยอ้นหลงั 6 เดอืน และปรับสมุดอัพเดทถงึเดอืน

ปัจจบุันทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท ำไดห้รอืไม่ต ำ่กวำ่ 15 วันนับจำกวนันัดหมำยยืน่วซีำ่ พรอ้มส ำเนำหนำ้บญัชหีนำ้แรกทีม่ชีือ่

เจำ้ของบญัช ี

-  หากสมดุบญัชธีนาคารใดที ่ไมม่เีลขทีเ่ลม่ก ากบัทุกหนา้รายการตอ้งขอสเตทเมน้ทจ์ากธนาคารยอ้นหลงั 

6 เดอืนพรอ้มประทบัตราจากธนาคารเทา่น ัน้และปรบัยอดใหเ้ป็นปจัจุบนัไมต่ า่กวา่ 15 วนั นบัจากวนันดั

หมายยืน่วซีา่  

-  หำกรำยกำรปรับสมุดบญัชขีองทำ่นมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ำ่กว่ำ 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้ำ่สดุ ไม่ต ำ่กว่ำ 15 วนันับจำกวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ แตห่ำกใช ้statement แลว้ยังคงไม่มกีำร

เคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ 

อำท ิไม่มกีำรเคลือ่นไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิตอ่ธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตำมแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

-  หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมุดเลม่เกำ่ กรุณำถำ่ยส ำเนำหนำ้แรกทีม่ชีือ่เจำ้ของบัญชขีองเลม่เกำ่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตวัเลข

บัญชเีงนิฝำกเป็นปัจจุบัน 

-  กรณีมเีงนิฝำกในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบัญชเีลม่อืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บัญชเีงนิฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 

-  กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในกำรยืน่ขอวซีำ่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้่ำยใหบ้คุคล

ในครอบครัวดว้ย  แตอ่ยำ่งไรก็ตำม โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบัญชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ย

แมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมกีำรเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรับรอง

กำรเงนิพรอ้มระบุชือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณอ์ักษรดว้ย 
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*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่

อำจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับ

แปลเป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง

ไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบับแปล

เป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล

เป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้่ำทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณบ์ำงทำ่น ทำงบรษัิท ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวี

ซำ่ของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มัดจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้รำบลว่งหนำ้ 

แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวันยืน่วซีำ่และทำ่นไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 

ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยัง

ประเทศตำมทีร่ะบุเทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อันเนือ่งมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อก

เดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำม

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                   

โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ื่นในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวี่ำเหตกุำรณ์ดงักลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่ำบรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไม่ยกเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีล่กูคำ้จะทรำบผลวีซ่ำก่อนกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมว่ำลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยื่นวีซ่ำเดีย่วเพื่อจะไดท้รำบผลวีซ่ำอย่ำง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไม่ปฏบิัตติำม

และวซีำ่ไม่ผ่ำน บรษัิทฯจะถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยื่นวีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
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7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วีซ่ำใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไม่ผ่ำนบรษัิทฯจะถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบุคคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมือง และจะไม่มีกำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไม่ไดร้ับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไม่มกีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้่ำยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำ) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบ่งสมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือ

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรียกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคญั ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซื้อประกัน

สขุภำพระหว่ำงเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมิไดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตำมหลกัฐำนทำงบัญชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


