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เดนิทาง เมษายน –มถินุายน 63 

แควน้นอรม์งัด ี| เมอืงรอู็อง | เมอืงโดวลิล ์| มงตแ์ซงตม์เิชล | 

 ปารสี | พระราชวังแวรซ์าย | Chic Outlet La Vallee Village 

FRANCE NORMANDY PARIS 

ฝร ัง่เศส นอรม์งัด ี

8 วนั 5 คนื 

ราคาแนะน าเพยีง  52,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

21.00 น. 

 

 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประต ู2 แถว D 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ปารสี – รอ็ูอง – โดวลิล ์– แซ็ง มาโล  

00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 930  

07.10น. ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่31 มนีาคม 

2562) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรูอ็อง (ROUEN) อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้นอรม์ังด ีเมอืงทีผู่น้ ากองทัพ

ฝร่ังเศส โจนออฟอารค์ ถกูตัดสนิใหถ้กูเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1431 ขอ้หาเป็นพวกนอกรตี  

น าท่านชม มหาวหิารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรอื มหาวหิารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale 

Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวหิารในนกิายโรมนัคาทอลกิทีส่รา้งขึน้อยา่งสวยงามในสไตลโ์กธคิ โดย

ในชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1876 ถงึ ปี ค.ศ. 1880 มหาวหิารรูอ็องเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลก เมือ่ปี ค.ศ. 

1944 ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2มหาวหิารถูกระเบดิซึง่เกือบท าลายหอกลางของมหาวหิารไป แต่

ภายหลังไดม้กีารบรูณะใหมจ่นสวยงามเชน่เดมิ  

หลังจากนัน้น าท่านเดนิชม หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Gros Horloge) ทีม่คีวามเกา่แกย่อ้นกลับไปใน

ศตวรรษที ่16 ปัจจบุนันัน้ถอืวา่เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของเมอืงรูอ็อง ตัง้อยูบ่น

ถนน Rue du Gros Hologe  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1. กรงุเทพฯ 

วนัที ่2. กรงุเทพฯ – ปารสี – รอ็ูอง – โดวลิล ์– แซ็ง มาโล 

วนัที ่3. แซ็ง มาโล – เขา้มหาวหิารมงตแ์ซงตม์เิชล – ตรู ์

วนัที ่4. ตรู ์– ปราสาทชองบอรด์ – ปารสี 

วนัที ่5. พระราชวงัแวรซ์าย - OUTLET 

วนัที ่6. อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กับมหานครปารสี 

วนัที ่7. ปารสี – สนามบนิ 

วนัที ่8. กรงุเทพ 

วนัที ่9.มลิาน– สนามบนิ 

วนัที ่10 กรงุเทพ 



 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโดวลิล ์(Deauville) เป็นเมอืงพักผ่อนไฮโซรมิทะเล ทีม่ที่าเรอื รสีอรท์ระดับ 5 

ดาว คาสโิน และรา้นคา้ และเมอืงนี้มตีกึสวยงามทัง้เมอืง ถูกยกใหเ้ป็น "Queen of the Norman 

beaches" เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นไฮโซรมิทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่19 เมอืงโดวลิลแ์ห่งนี้ไดก้ลายเป็นเมอืงพักผ่อนของชนชัน้สงู คนรวย และคนมชีือ่เสยีง อกีทัง้

ยังเป็นเมอืงแรกที ่Coco Chanel มาเปิดรา้นคา้ของตนเอง ทัง้ยังเป็นสถานทีถ่่ายภาพยนตช์ือ่ดัง The 

Devil Wears Prada  

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศัยบนถนน Deauville mail street อยา่งจใุจ    

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแซ็ง มาโล (St. Malo) เป็นเมอืงทา่ในก าแพง บนเกาะทีป่ากแมน่ ้ารองซใ์น

มหาสมทุรแอตแลนตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE SAINT MALOหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 แซ็ง มาโล – เขา้มหาวหิารมงตแ์ซงตม์เิชล – ตรู ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นสู ่มงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) เดนิทางขึน้สูศ่าสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

ยโุรป ตัง้อยู่บนฐานหนิแกรนติขนาดใหญ่ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมอันดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมา

จากหอไอเฟล และพระราชวังแวรซ์ายน์ และยังไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดก

โลกอกีดว้ย มงตแ์ซงตม์เิชล เป็นวหิารทีต่ัง้อยูบ่นเกาะโดดเดน่เป็นสงา่ กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บรเิวณ

แควน้นอรม์องด ีสงูจากระดับน ้าทะเล ความสงูรวมฐานและตัววหิารสงูถงึ 155 เมตร  

ใหท้า่นไดเ้ดนิขึน้ไปสูบ่นยอดวหิารเพือ่ชมรปูปัน้ทองของนักบญุมเิชล (ไมเคลิ) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟรมี

เย (Emmanuel Frémiet) ระหวา่งทางเดนิบนเนนิเขา ในอดตีเป็นหมูบ่า้นชมุชน บา้นเรอืนไดรั้บการอนุรักษ์

ยังคงสภาพเหมอืนยโุรปยคุกลางใหบ้รรยากาศคลาสสกิ ปัจจุบันสว่นดัดแปลงเป็นรา้นรวงขายของทีร่ะลกึ

เปิดรับนักทอ่งเทีย่วใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตรู ์(Tours) เมอืงประวัตศิาสตรแ์ห่งลุม่แมน่ า้ลวัร ์(Loire) ตัง้อยูร่ะหว่างแมน่ ้า

ลัวรท์างตอนเหนอื และแมน่ ้าแชรท์างตอนใต ้ลุม่แมน่ ้าลัวรเ์ป็นเสน้เลอืดหลอ่เลีย้งแควน้ลัวร ์และเป็นแมน่ ้า

สายยาวทีส่ดุของฝร่ังเศส คอื 1,013 กโิลเมตรหลอ่เลีย้งตน้องุน่หลายรอ้ยต าบลในหลายแควน้ สองฟากฝ่ัง

มปีราสาทหรอืชาโตส าคัญของกษัตรยฝ์ร่ังเศส และเชือ้พระวงศท์ีส่วยงามนับพันแหง่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม NOVOTEL TOURS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ตรู ์– ปราสาทชองบอรด์ –  ปารสี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

 

  น าท่านเดนิทางสูช่องบอรด์(Chambord) มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้าลัวร ์ชมความงาม(ดา้นนอก)ของ

สถาปัตยกรรมแห่งฝร่ังเศส ปราสาทชองบอรด์ (Château de Chambord) ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดใน

บรรดาปราสาทแถบลุม่แมน่ ้าลัวรแ์ละกษัตรยิฝ์ร่ังเศสหลายพระองคเ์คยเสด็จมาประทับแรมทีน่ี่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ัน

เหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธิพลของการเมือง 

การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 พระราชวงัแวรซ์าย – OUTLET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์าย เพือ่น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์าย (Versailles Palace) 

อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิ

อยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่ง



 

 

 

อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่

เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้

หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์

มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ

จักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ใหเ้วลาทา่นอสิระเพือ่ชอ้ปป้ิงที ่เอาทเ์ลตขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ Coach, 

Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, 

Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, 

Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ทีม่คีรอบคลุมอยูท่ั่วกรุง

ปารีสทัง้รถไฟใตด้นิ รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดนิทางสู่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland 

Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยู่นอกกรุงปารสี

ประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La 

Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนือ้ทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร่ ซ ึง่คุณจะ

ไดพ้บตัวละครดสินียท์ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิเชน่ มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลด ์ดั๊ก (Donald Duck ), 

กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland 

park และ Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขาย

อาหารและของทีร่ะลกึ 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่

ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดง

และเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ช ิน้ ทา่นสามารถเดนิชม

งานศลิปะชือ่กอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 

Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace 

หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารย

ธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้

จากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตร์

เรือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการ



 

 

 

ชัว่คราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภณัฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปี

ละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละ

กลิน่อายของวันวานที่ศลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสุด ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของ

วหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี 

แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคา

วหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับ

พระนางมาร ีองัตัวเนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้

ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 

วนัที ่8 กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ โดยสวัสดภิาพ  

  

ราคาแนะน าเพยีง 
FRANCE NORMANDY – PARIS 

ฝร ัง่เศส 8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

10-17 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 30,955.- 10,900 

11-18 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 32,425.- 10,900 

21-28 พ.ค. 63 52,900- 52,900- 52,900- 30,235.- 10,900 

17-24 ม.ิย. 63 52,900- 52,900- 52,900- 30,235.- 10,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 



 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.        ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวซี่าประเทศฝร่ังเศส (ผูย้ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วซี่าในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 
6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 



 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง
ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   
2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 

ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 1,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  

อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 



 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทาง

เลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา
ศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 
***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอย
ช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 

 

3. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน 
ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 
- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน(ของผูท้ีอ่อก



 

 

 

คา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั และจะตอ้งมแีสดง

ทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุ
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

  

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 )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป 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  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

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

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

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. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


