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EUR36D_FRANCE NORMANDY 7 DAYS  

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบนิชารล์ เดอโกล กรุงปารสี 

(ฝร ัง่เศส) 

 

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิประตู 3 เคาน์เตอร ์D (9-12) สายการบนิ

ไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุด

งาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทาง

ลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม

ได ้หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
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ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ

รับผดิชอบได ้

วนัที ่2 ปารสี ปารสี --  รูอ็อง รูอ็อง --  มหาวหิารแหง่รูอ็อง มหาวหิารแหง่รูอ็อง --  เมอืงตากอากาศโดวลิส์เมอืงตากอากาศโดวลิส ์- นอร์

มงัด ี- ชายหาดดเีดย ์(LANDING BEACH) - แซ็ง โล (SAINT LO) 

 

00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG930  

06.50 น. สนามบนิชารล์เดอโกล กรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้ รถโคช้รอรับคณะเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

(154 ก.ม.) 

08.00 น. จากนัน้น าท่านชมมหาวหิารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนตไ์ดว้าดภาพ

วหิารแห่งนี้ในชว่งเวลาทีต่่างกัน โมเนตเ์ปลีย่นผา้ใบทีใ่ชว้าดผนืแลว้ผนืเล่า 

แสงทีส่าดสอ่งบนวหิารก็เปลีย่นตามไปดว้ยภาพเขยีนคอลเล็คชัน่นี้มทีัง้หมด 

28 ภาพ จากนัน้ไปชมสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงคอืโบสถโ์จน ออฟ 

อารค์ ซึง่เป็นสถานทีท่ี ่โจน ออฟ อารค์ถูกเผาทัง้เป็นวรีสตรขีองฝร่ังเศสถูก

ตัดสนิใหป้ระหารชวีติดว้ยการเผาทัง้เป็นเมือ่อายไุดเ้พยีง 19 ปี 

 

 จากนัน้น าคณะออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงโดวลิส ์(Deauville) เมอืงตากอากาศ

รมิทะเลอกีเมอืงหนึง่ทีด่าราและนางแบบนยิมมาถ่ายรูปลงปกนติยสารกันอยู่

เป็นประจ า เดนิเที่ยวชมเมอืงเล็กๆที่หรูหรา และแวดลอ้มไปดว้ยกลิน่อาย

ของเหล่าชนชัน้สูงในอดีต ตัวเมอืงเรียงรายไปดว้ยอาคารรา้นคา้สวยงาม

น่ารัก และรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. น าคณะทา่นเทีย่วชมแนวชายหาดดเีดย ์(D-Day Beach) หรอืชายหาดยกพล

ขึน้บกนอร์มังดี กว่า 54 ไมล์ หรือ (80กโิลเมตร) จากชายฝ่ังมหาสมุทร

แอตแลนตกิทางตอนเหนือของ Bayeux ทีท่อดยาวจาก Utah Beach ไป

ทางทศิตะวันตกจนถงึ Sword Beach ทางตะวันออกซึง่คราคร ่าไปกับ

พพิธิภัณฑอ์นุสรณ์สถานสุสานและการสูร้บในสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีย่ังคง

แสดงใหเ้ห็นถงึความกลา้หาญของชาวองักฤษ แคนาดา และกองทัพอเมรกินั

ทีป่ระสบความส าเร็จในการด าเนนิการทางทหารทีใ่หญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตร ์

โดยกองทัพสหรัฐจะยกพลขึน้บกบนชายหาดทีม่ชี ือ่รหัสว่า โอมาฮา่ และ ยู

ทา่ห ์สว่นกองทัพองักฤษจะขึน้บกทีห่าด โกลด ์และ ซวอด และกองทัพแคน

นาดายกพลขึน้บกทีห่าดจโูน่ 

(48 ก.ม.) 

 

 

 

 ไดเ้วลาอันสมควร พาคณะท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงแซ็ง-โล (Saint-Lo) ซึง่

เป็นอกีหนึง่เมอืงในแควน้บสั - นอรม็์องด ีโดยเมอืงแซ็ง-โลเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่

(55 ก.ม.) 
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ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศฝร่ังเศส 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE SAINT LO CENTRE หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.mercure.com  

วนัที ่3 แซ็งตโ์ล (Saint-Lo) - เลอมงตแ์ซงตม์เิชล - เทีย่วชมมหานครปารสี   

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูม่งตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) ทีต่ัง้ของศาสนสถานที่

ย ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรปเทยีบไดก้ับมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ห่งกรุงโรม 

อยูบ่นเกาะในเขตแควน้นอรม์งัด ีสถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการประกาศจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ยอดนยิมตดิอนัดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์

ซายน ์มงแซงต-์มเิชล สรา้งมาหลายยคุหลายสมยัเปลีย่นแปลงรปูแบบตลอด

การสรา้งจน ปี ค.ศ.966 นักบวชนกิายเบเนดกิทนีจากวหิารแซ็ง-ว็องดรยีไ์ด ้

สรา้งโบสถ์และอาคารขึน้ใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววหิารตัง้อยู่บนฐาน

หนิแกรนติขนาดใหญ่ สูงจากระดับน ้าทะเล 75 เมตร จากนัน้มกีารสรา้งต่อ

เตมิหลายยคุหลายสมยั เมือ่ครัง้แควน้นอรม์งัดเีจรญิรุง่เรอืง  

(85 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูม่หานครปารสีนครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกทีซ่ ึง่

เปรยีบเสมอืนสวรรคข์องนักชอปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลก หรอืเมอืงทีเ่ป็นทีข่นาน

นามว่าเป็นมหานครปารสีอันสุดแสนโรแมนตกิ ท่ามกลางบรรยากาศของหอ

สงูตะหง่านตาทีเ่ป็นทีรู่จ้ักในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พรอ้มทัง้ดว้ย

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรอ์กีมายมายภายในเมอืงแหง่นี้ 

(360 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- เทีย่วชมมหานครปารสี - หอไอเฟล - รา้นดวิตีฟ้ร ี- 

โบสถโ์นตเตรอดาม 

 

07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเขา้ชมพพิธิภัณฑล์ูฟรซ์ ึง่ในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุด

ของโลก สรา้งขึ้นในสมัยพระเจา้ฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 

ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพพิธิภัณฑ์ที่ส าคัญและใหญ่โตที่สุดใน

ปารสี ทีนั่ก ท่องเทีย่วไม่ควรพลาดชม ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณ

 

http://www.mercure.com/
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ตา่งๆ ทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลก เชน่ ภาพเขยีนลาชาก็อง (La Jaconde) 

หรือภาพโมนาลซิ่า อันเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วนิซ ีจติรกรและ

สถาปนกิชาวอติาเลยีน และวัตถุโบราณซึง่เป็นศลิปะอันล ้าค่าจากชาตติ่างๆ 

กวา่ 300,000 ช ิน้ ทีฝ่ร่ังเศสเคยมอีทิธพิลปกครองมาในอดตี สว่นใหญ่ไดม้า

จากตะวันออกกลางและอาณานคิมจากประเทศในเอเชยี เชน่ รูปแกะสลักซา

โมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลักเทพธดิาวนัีส 

(Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนกิชือ่ดังชาวอเมรกิัน 

ไดส้รา้งทางเขา้พพิธิภัณฑเ์ป็นรูปปิรามดิกระจกครอบคลุมเนื้อทีบ่นลานนโป

เลยีน ท าใหส้ถาปัตยกรรมของพพิธิภณัฑแ์หง่นีด้โูดดเดน่เป็นสงา่  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ชมมหา

วหิารโนตเตรอดาม มหาวหิารในยคุกอธคิ ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวันออกของกรุงปารสี

บนเกาะกลางแม่น ้า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดรั้บการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-

เลอ-ดุค สถาปนิกคนส าคัญที่สุดคนหนึ่งของฝร่ังเศส ประติมากรรมและ

หนา้ต่างประดับกระจกส ี(stained glass) ระหว่างการปฏวิัตฝิร่ังเศส มหาวหิาร

แหง่นีไ้ดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะทางศาสนาถูก

ท าลายไปมาก และไดม้ีการบูรณะครัง้ใหญ่ระหว่างครสิต์ศตวรรษที่ 19 ให ้

เหมอืนเดมิทุกประการ ผ่านชมลานจตุรัสคองคอรด์ ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร 

(Le Notre) ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิัตใิหญฝ่ร่ังเศส ใกลก้นัเป็นสวนตุยเลอลสี ์

สวนแบบฝร่ังเศสทีอ่อกแบบไวอ้ย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลดีสอ์ันงามสง่า, 

บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกวา้ง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารสีไดรั้บการกล่าว

ขานวา่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติโดดเดน่ดว้ยผลงานศลิปะอนัยิง่ใหญ ่ 

 

 ผา่นชมถนนชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคัญมคีวาม

ยาว 2 กม. ร่มรื่นไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดง

ศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภัตตาคารชัน้เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีม่ี

สสีันตลอด 24 ชั่วโมง จนไดช้ือ่ว่าเป็นถนนทีส่วยทีสุ่ดในโลก อสิระใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์ีโ่ด่งดังของฝร่ังเศส อาท ิสนิคา้ประเภท น ้าหอม, 

เครือ่งส าอางค,์ เครือ่งประดับ, เครือ่งแต่งกายในรา้น Duty Free ทีค่นืภาษี

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 
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วนัที ่5 อสิระใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเต็มวนั (Free Day)  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 อสิระโปรแกรมใหท้า่นไดเ้ลอืกพกัผอ่นหรอืทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนัเต็ม  

 ไมม่บีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค ่า  

 โรงแรมอยูใ่กลส้ถานรีถไฟใตด้นิ (Metropolitan) ใจกลางกรงุปารสี 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัที ่6 สนามบนิชารล์ เดอโกล กรงุปารสี (ฝร ัง่เศส) - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารล์ เดอโกล กรงุปารสี เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ 

 

12.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG931  

วนัที ่7 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  

06.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วัน ก่อนการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

13-19 ม.ีค.2563 
6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  

--2244,,000000..--  

--1199,,000000..--  27ม.ีค.-2 เม.ย.2563 

12-18 เม.ย.2563 7272,,000000..--  6565,,000000..--  5588,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  
--2288,,000000..--  

--2211,,000000..--  

8-14 พ.ค.2563 6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  
--2244,,000000..--  

--1199,,000000..--  

22-28 พ.ค.2563 

6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  
--2244,,000000..--  

--1199,,000000..--  

29 พ.ค.-4 ม.ิย.2563 

5-11 ม.ิย.2563 

19-25 ม.ิย.2563 

3-9 ก.ค.2563 

24-30 ก.ค.2563 

7-13 ส.ค.2563 
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28ส.ค.-3ก.ย.2563 

6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  
--2244,,000000..--  

--1199,,000000..--  

4-10 ก.ย.2563 

18-24 ก.ย.2563 

25ก.ย.-1ต.ค.2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 มงตแ์ซงตม์เิชล / พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(ไมม่ไีกด)์  

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลาย

แหง่ในยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกลา่วมกีาร

จัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ ไทย / จนี / พืน้เมอืง / (อสิระรับประทานเอง 2 มือ้) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฝร่ังเศส (เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี จ านวน

เงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่ง

หลังจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสุขภาพที่ไม่ไดเ้กดิจากโรค

ประจ าตัว 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้

ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม

เอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร ์

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่

ในความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2€ / ทา่น / วัน 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตก
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ลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่าย

เพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการ

นอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรมท่องเทีย่ว

ได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามา

หักจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิ

น าเทีย่วจะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ 

ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 
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    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง

บรษัิทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100%, สว่นสายการบนิฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปร์

แอรไ์ลน์  ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่าง

กนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่

ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องป รับอากาศเนื่องจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ

มลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยใน

วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่

ระบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่าก

มกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่

ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
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 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย์ ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกนิ 

10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของ

คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 

5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฝร ัง่เศส ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มอืในการยืน่ขอวีซา่ Schengen และเคยไดรั้บประทับตราวีซา่พรอ้มกับมี

ขอ้ความ VIS ปรากฎบนหนา้วีซา่ของท่านมาก่อนหนา้นี้แลว้ ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเก็บลายนิว้มอืส าหรับการยืน่ขอวี

ซ่าในครัง้ต่อไป** 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มอืมาก่อน ท่านจ าเป็นจะตอ้งมาแสดงตัวเพือ่ท าการเก็บลายนิว้มอื** 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด า และหา้มสแกน) มอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, 

หยา่ /ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืนเป็น

ภาษาองักฤษ 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
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 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน อัพเดทการเงนิเดอืนปัจจุบัน ตอ้งเป็นบญัชทีีม่เีลขทีเ่ล่มของสมุด

บญัชเีงนิฝากทกุหนา้ เชน่ บญัชขีองธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกรงุไทยฯลฯ ในกรณีทีส่มดุบญัชทีีจ่ะน ามา

ยืน่ขอวซีา่ไมม่เีลขทีเ่ลม่ของสมุดบญัชเีลม่ดงักลา่วรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารยอ้นหลงั 

4-6 เดอืนอพัเดทถงึเดอืนปจัจบุนั ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก 

เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีที่

เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย 

***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 

– 6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลับมาท างาน

ของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอื

เขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 าบาทตอ่ลกูค ้500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้อนไขทา้ยโปรแกรมทัวรบ์รษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื ่ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


