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Code: IU01-ISL-IcelandB-11TG-Sep-Nov-182-A220518 

 

ยโุรปไอซแ์ลนด ์B 11 วนั (TG...2022) 
ไอซแ์ลนด ์– ฝร ัง่เศส (ปารสี) 

ธารนํา้แข็ง (GLACIER) - นํา้พุรอ้น (GEYSIR) - ภเูขาไฟ (VOLCANO) - ทะเลสาบนํา้แข็ง (ICEBERG) 
 
จดุเดน่ของทวัร ์: เทีย่วชมเรกยาวกิเมอืงหลวงของไอซแ์ลนด ์ชมภเูขาเคริก์จเูฟล หรอืภเูขาหมวกแมม่ด สญัลักษณ์
อยา่งหนึง่ของไอซแ์ลนด ์เมอืงเรคฮอลล ์เมอืงใหญอ่นัดับสองของประเทศ ชมอทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์น้ําตกกลู
ฟอสส ์หรอืไนแองการา่แหง่ยโุรป ชมน้ําพรุอ้นธรรมชาตเิกยซ์รีห์รอืกเีซอรท์ีม่น้ํีารอ้นพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ในทกุ ๆ 7-10 
นาท ีน้ําตกเซลยาลันสฟ์อสส ์น้ําตกสโกกา้ฟอสส ์ขีส่โนวโ์มบลิลอ่งลอยบนหมิะขาวโพลน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบน้ําแข็ง 
(ICEBERG) ชมหาดทรายดํา และแทง่หนิรปูรา่งแปลกตา แชน้ํ่าแรท่ีบ่ลลูากนู (BLUE LAGOON) ลา่แสงเหนอื และชอ้ป
ป้ิงจใุจทีป่ารสี ชมเมอืงปารสี 
 
หมายเหต ุ -  โอกาสทีจ่ะไดช้มแสงเหนอืไดม้าก คอืชว่งกนัยายน -เมษายน / ตอ้งเรยีนวา่มนัเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิไมม่ใีครรับรองไดว้า่จะมเีมือ่ไหร ่โปรดอยา่หลงเชือ่คําโฆษณาวา่ไดเ้ห็นแน่ ๆ  
 -  หากคนืไหนมเีปอรเ์ซน็ตว์า่มปีรากฏการณ์แสงเหนอื ทีเ่คานเ์ตอรโ์รงแรมสว่นใหญจ่ะมกีารขายทัวรต์อน

กลางคนืเพือ่ออกไปตามลา่แสงเหนอื (รถทัวรใ์ชต้อนกลางวัน หมดเวลาขบัแลว้) หรอืหัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ให ้
ทา่นทราบหรอืออกมาชมบรเิวณใกล ้ๆ โรงแรม บางคนเรยีกวา่ “ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื” (ขา้ง ๆ โรงแรม) 
คอืทีไ่อซแ์ลนดส์ามารถเห็นไดท้ัง้เกาะแมแ้ตข่า้ง ๆ โรงแรมหรอืดา้นหนา้-ดา้นหลังโรงแรม 

 -  ออกจากเมอืงเรกยาวกิแลว้ เมอืงอืน่ ๆ ในไอซแ์ลนด ์จะเป็นเมอืงเล็กมาก ๆ โรงแรมทีพั่กมจํีากดัมาก ๆ 
และนอ้ยมากโปรแกรมอาจสลับบา้งตามโรงแรมทีไ่ด ้ 

  -  มหีน่วยงานพยากรณ์คลา้ยพยากรณ์อากาศของกรมอตุฯุ และมแีอพแจง้เตอืนปรากฏการณ์แสงเหนอื
หลายแอพ 

 -  กลอ้งจากโทรศัพทม์อืถอืไมเ่หมาะกบัการถา่ยรปูแสงเหนอื ควรเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูและขาตัง้กลอ้งไป
ดว้ย 

 -  ไอซแ์ลนดไ์มม่อีะไรใหซ้ือ้ ผลติภณัฑข์องบลลูากนูแพงมาก เหมาะสําหรับคนเมอืงหนาวมากกวา่คน
เมอืงรอ้น 

 -  ทีเ่ราเลอืกแวะปารสีกอ่นกลับ เพราะสนิคา้ทีป่ารสีถกูกวา่ทีส่แกนดเินเวยีมาก และหลากหลายกวา่ 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 
21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู1 เคานเ์ตอร ์A-B สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ดา้นกระเป๋าและการเชค็อนิ  
 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - เรกยาวกิ (ไอซแ์ลนด)์  

 
00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยเทีย่วบนิที ่TG 930 (บนิตรง 11 ชม. / เวลาตา่ง 5 ชม.) 
07.10 น. ถงึสนามบนิ ชารล์เดอโกล  (PARIS) นครหลวงของฝร่ังเศส นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร แลว้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง  
นําชมนครปารสี ชมจัตรัุสคองคอรด์ สถานทีต่ัง้เครือ่งกโิยตนิประหารนักโทษการเมอืงสมยัปฏวิัตใิหญ่
ฝร่ังเศส ปี 1789 ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ประตชูยันโปเลยีน ถนนแฟชัน่ชองป์เซลเิซ ่อาคารรัฐสภา  

 สถาบนัการทหาร หรอือดตีโรงเรยีนนายรอ้ยทีพ่ระเจา้นโปเลยีนเคยทรงศกึษา ถา่ยรปูกบัหอไอเฟิลตรงจดุที่
สวยทีส่ดุเต็มหอไดต้รงนี ้

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร / เดนิทางสูส่นามบนิ 
14.10 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเรกยาวกิ  โดยสายการบนิไอซแ์ลนด ์แอร ์โดยเทีย่วบนิที่  FI 543 (ใชเ้วลาประมาณ 2 

ชัว่โมง 15 นาท ี/ เวลาทีไ่อซแ์ลนดช์า้กวา่แผน่ดนิใหญ ่1 ชม. ในฤดหูนาว / และ 2 ชม. ในฤดรูอ้น)  
15.25 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรงุเรกยาวกิ (REYKJAVIK / อา่วแหง่ควัน)  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม GRAND HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 

วนัทีส่าม  เรกยาวกิ – สะเนเฟลเนส – เบอกาเนส  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นสมัผัสบรรยากาศอนัสดชืน่ของกรงุเรกยาวกิ  

ชม โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา  
(HALLGRÍMSKIRKJA) โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีส่งู
ทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์เป็นจดุทีส่งูอกีจดุหนึง่ของเมอืง ที่
เมือ่ขึน้ไปดา้นบนจะมองเห็นทัศนยีภาพของเรกยาวกิ
โดยรอบโบสถน์ี ้มคีวามสําคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน 
เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์ สถาปนกิกดุโยน 
(GUÐJÓN SAMÚELSSON) ออกแบบสถาปัตยกรรมอมิพราสชัน่นสิท ์รวมเวลาการกอ่สรา้ง 38 ปี คอืตัง้แต่
ปีเริม่สรา้ง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1986  

 



Page 3 of 9 

 

 

แลว้นําทา่นไปชมสถานทีสํ่าคัญอกีแหง่หนึง่คอื HOFDI HOUSE บา้นทีม่เีรือ่งราวในประวัตศิาสตรช์าติ
อนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองและจัดเลีย้งผูนํ้า 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้ ิง่ใหญอ่เมรกิา -รัสเซยี ในการยตุิ
สงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซแ์ลนด ์ศาลาเทศบาลเมอืง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นสูแ่หลมสะเนเฟลเนส (SNAEFELLSNES)  

นําทา่นชมและถา่ยภาพกบัภเูขาเคริก์จเูฟล (KIRKJUFELL) 
หรอืหมวกแมม่ด สญัลักษณ์อกีอยา่งหนึง่ของไอซแ์ลนด์  แลว้
ออกเดนิทางสู ่เบอกาเนส (BORGARNES)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม B.59 หรอืระดับเดยีวกนั 
 ** หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 
 

วนัทีส่ ี ่     เบอกาเนส – ซงิเควลลรี ์– นํา้ตกกลูฟอสส ์– นํา้พุรอ้นเกยซ์รี ์- เซลฟอสส ์

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นชม เรคฮอลท ์(REYKHOLT)  

เมอืงใหญอ่นัดับสองของไอซแ์ลนดแ์ละยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนดอ์กีดว้ย 
บา้นเรอืนถกูปลกูสรา้งจากไมท้าสสีนัสดใสตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่า บา้งก็ปลกูบนเนนิลาดชนัซึง่มภีมูศิาสตรอ์ยูต่ดิ
ภเูขาแตจั่ดตัง้เป็นระเบยีบอยา่งลงตัว  

นําชมความน่ารักของเมอืงเล็ก ๆ และบนัทกึภาพกบัโบสถป์ระจําเมอืง (REYKHOLT CHURCH) ซึง่สรา้ง
มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่12  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเทีย่วชมความมหัศจรรยเ์หนอืธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ใน เสน้ทางวงแหวนทองคาํ  หรอื (Golden 

Circle) ทัศนยีภาพของทุง่หญา้ตัดกบัทุง่ลาวา มฝีงูแกะ, วัว และมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยูต่ามธรรมชาต ิ 
ชมสถานทีสํ่าคัญในประวัตศิาสตรข์องชาตคิอื ซงิเควลลริ ์(ÞINGVELLIR)  

อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรก / มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก เป็นรอยเชือ่มระหวา่งทวปียโุรปและอเมรกิา 
สถานทีแ่หง่นีม้คีวามสําคัญในฐานะเป็นสภาแหง่แรกของไอซแ์ลนด ์โดยรัฐสภาไดก้อ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. 930 และ
ตอ่เนือ่งมาจนถงึ ปี ค.ศ. 1789  

ซงิเควลลริต์ัง้อยูต่รงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ ÞINGVALLAVATN ซึง่เป็นทะเลสาบตาม
ธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนดใ์กลก้บัคาบสมทุรเรกยาเนส (REYKJANES) และภเูขาไฟเฮน
กลิล ์(HENGILL) เป็นจดุกําเนดิทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละทางดา้นธรณีวทิยา เพราะเป็นจดุทีม่รีอยเลือ่น
ของโลกเป็นระยะทางไกล ระหวา่งทางแวะชมเคริด์  

ชมรอ่งรอยปลอ่งภเูขาไฟทีด่ับแลว้มน้ํีาทว่มขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง  
ชมนํา้ตกกลูฟอสส ์(GULLFOSS) หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ 
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ถอืเป็นน้ําตกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศนี ้ที่
เมือ่ผูม้าเยอืนไอซแ์ลนดต์อ้งมาทอ่งเทีย่ว ชือ่น้ําตก
แหง่ GULLFOSS มาจากคําวา่ GULL ทีแ่ปลวา่ทองคํา
และ FOSS ทีแ่ปลวา่น้ําตก เมือ่รวมกนัหมายถงึน้ําตก
ทองคํา ถอืเป็นหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ
ระดับโลกทีเ่กดิจากการละลายของธารน้ําแข็งและลด
ระดับลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งทีค่วามสงูกวา่ 30 เมตร  
แลว้ไปชมน้ําพรุอ้นธรรมชาต ิ เกยซ์รี ์(GEYSIR)  

ซึง่เป็นทีม่าของคําวา่กเีซอร ์GEYSER ทีใ่ชก้นัทั่วโลก น้ําพรุอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 7-10 
นาท ีดว้ยพลังงานทีอ่ยูใ่ตห้นิเปลอืกโลกขบัเคลือ่นออกมาเป็นน้ําพรุอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุน่สบาย  และ
รัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชใ้นครัวเรอืน  
จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอสส ์(SELFOSS)   

 นําเขา้ทีพั่กโรงแรม SELFOSS หรอืระดับเดยีวกนั  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 ** หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 
 

วนัทีห่า้      เซลฟอสส ์– เซลยาลนัส ์ฟอสส ์– สโกกา้ฟอสส ์– ไมดาลโจกลุ – สกาฟตาเฟล    

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นชมและบนัทกึภาพกบันํา้ตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์
(SELJALANDSFOSS)  

มคีวามสงู 60 เมตร น้ําตกทีม่คีวามสวยงามและแปลกตา โอบลอ้มไป
ดว้ยมอส ตน้หญา้ และดอกไมห้ลากสสีนั  
จากนัน้นําทา่นสูนํ่า้ตกสโกกา้ฟอสส ์()  

มคีวามสงู 62 เมตร ถอืไดว้า่เป็นน้ําตกทีส่งูทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์และชมพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น SKOGAR 
FOLK MUSEUM ทีแ่สดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวไอซแ์ลนด ์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นสูไ่มดาลโจกลุ (MYRDALSJOKULL) จากนัน้เปลีย่นพาหนะเป็นรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้  

ใหท้า่นไดต้ืน่ตากบัธารน้ําแข็งทีก่วา้งใหญส่ดุสายตา ทีส่ามารถสมัผัสไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  
สดุยอดการเดนิทางดว้ยประสบการณ์ ขบัสโนวโ์มบลิ SNOW MOBILE ดว้ยตัวทา่นเองไปบนธารน้ําแข็ง  
(คันละ 2 ทา่น พรอ้มอปุกรณ์กนัหนาวครบชดุ)  
แลว้เดนิทางสูส่กาฟตาเฟล (SKAFTAFELL)  

 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม FOSS HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
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 ** หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 
 

วนัทีห่ก  สกาฟตาเฟล – โจกลุซาลอน (ไอซเ์บริก์) – วคิ     

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นสู่ ทะเลสาบนํา้แข็งโจกลุซาลอน (JOKULSARLON)  

ทะเลสาบน้ําแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุของไอซแ์ลนด ์เกดิจากการ
ละลายของธารน้ําแข็งวัทนาโจกลุ กอ่ใหเ้กดิเป็นทะเลสาบสี

มรกตอนังดงามตัดกบัสขีาวของกอ้นน้ําแข็งทีล่อดกระจัด
กระจาย ถอืเป็นธารน้ําแข็งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป  

นําทา่นลอ่งเรอืชมกอ้นนํา้แข็งไอซเ์บริก์ (ICEBERG) 
ขนาดตา่งๆ อยา่งใกลช้ดิจนสามารถสมัผัสไดด้ว้ยมอื และชี้

ชวนกนัจนิตนาการรปูลักษณ์ของกอ้นไอซเ์บริก์แตล่ะกอ้นโดยแตล่ะกอ้นทีท่า่นเห็นเพยีงแคห่นึง่ในสามของ
ขนาดจรงิเทา่นัน้ เนือ่งจากสว่นทีเ่หลอือยูใ่นน้ํา  
จากนัน้ออกเดนิทางกลับสูว่คิ  

หมายเหต ุ    เรอืมเีฉพาะกลางเมษายน-ปลายตลุาคม (อาจกอ่นหรอืหลัง -ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ) เลยจากนีม้าชมและ
ถา่ยรปู 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงวคิ (VIK)  

หมูบ่า้นเล็ก ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา, ทุง่หญา้, ฝงูมา้และฝงูวัว รวมทัง้ทวิทัศนข์องทะเลทีง่ดงาม นําทา่น
ชมหาดทรายสดํีาและเนนิเขารมิทะเลทีม่ลีักษณะเป็นแทง่หนิรปูรา่งแปลก ๆ เกดิจากการสกึกรอ่นของหนิ
ลาวา และแนวหนิบะซอลต ์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม ICELANDAIR หรอืระดับเดยีวกนั 
 ** หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด      วคิ – บลลูากนู – เคฟลาวกิ      

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นสูบ่ลลูากนู (BLUE LAGOON / 3 ชม.) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา  

สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพระดับโลกและโดง่ดังทีส่ดุของ
ไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วกวา่ 95% ทีม่าเยอืนไอซแ์ลนดต์า่งไมพ่ลาด
กบัการมาเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย นําทา่นอาบน้ําแรธ่รรมชาตเิพือ่การบํารงุผวิพรรณ ผอ่นคลายไปกบัการ STREAM & SAUNA เพือ่การ
พักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ  
ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางไปเคฟลาวกิ (KEFLAVIK / 30 นาท)ี  

 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม PARK INN BY RADISSON หรอืระดับเดยีวกนั  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
หมายเหต ุ *  การเขา้บลลูากนูเป็นแพ็กเกจทีร่วมผา้ขนหนูอาบน้ําให ้ (กรณุานําชดุวา่ยน้ํามาดว้ย/ไมม่ขีาย) 
 ** ครมีของบลลูากนู แนะนําวา่ไปซือ้ในสนามบนิ (DUTY FREE) สะดวกกวา่ เพราะไมต่อ้งเสยีเวลาทําคนื

ภาษี 
 ***ตา่งจังหวัดของไอซแ์ลนด ์100% เป็นอาหารพืน้เมอืงและสว่นใหญเ่ป็นปลา 
 

วนัทีแ่ปด  เคฟลาวกิ – ปารสี (ฝร ัง่เศส)      

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / เดนิทางไปสนามบนิ 
07.40 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไอซแ์ลนด ์แอร ์เทีย่วบนิที ่FI 542 
13.05 น. ถงึสนามบนิชารล์เดอโกล ปารสี (PARIS) เดนิทางเขา้ตวัเมอืง  
13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ยๆ นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี อาท ิน้ําหอม เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา ปากกา ฯลฯ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม HYATT REGENCY หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  
หมายเหต ุ ทีไ่อซแ์ลนดไ์มม่อีะไรซือ้นอกจากของทีร่ะลกึและครมีของบลลูากนู (ไมเ่หมาะกบัคนเมอืงรอ้น)  
 

วนัทีเ่กา้   ปารสี – ชอ้ปป้ิง - พพิธิภณัฑล์ฟุร ์   

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้เปิดใหมห่รหูราอลังการ หา้งสมารแิตน (SAMARITAINE) ซึง่ 

หา้งในเครอืของหลยุส ์วติตอง (ตัวหา้งตดิสํานักงานใหญข่อง
หลยุส ์วติตอง ) ภายในหา้งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําของโลก
สารพัดแบรนด ์พร่ังพรอ้มดว้ยความงามของสถาปัตยกรรมภายใน
และ ภายนอกหา้ง มรีา้นกาแฟสวย ๆ อรอ่ย ๆ ใหน่ั้งพัก 

**ทา่นทีไ่มช่อบชอ้ปป้ิง สามารถเดนิถา่ยรปูภายในหา้งและ
ยา่นใกลเ้คยีงหา้งซึง่อยูใ่จกลางเมอืงตดิแมน้ํ่าแซนด ์ทา่นสามารถ
เดนิไปถา่ยรปูบนสะพานขา้มแมน้ํ่าและ HOTEL DE VILLE หรอืศาลาวา่การกรงุปารสีได ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชมพพิธิภณัฑล์ฟุร ์(LOUVRE MUSEUM)  
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อดตีพระราชวังหลวงแหง่ฝร่ังเศส  ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บโบราณวัตถุ  ผลงานศลิปะทัง้จติรกรรม  สมบตัิ
ล้ําคา่มากมาย อาท ิภาพโมนาลซิา่ตัวจรงิ วนัีสตัวจรงิ มมัมีจ่ากอยีปิตแ์ละงานศลิปะอกีกวา่สามแสนชิน้ ไมม่ี
พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีไ่หนใหญก่วา่นีอ้กีแลว้  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 

วนัทีส่บิ  ปารสี – กรงุเทพฯ  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / อสิระเพือ่พักผอ่น - จัดกระเป๋า 
09.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิ ชารล์เดอโกล ทําเรือ่งขอคนืภาษีและเชค็สมัภาระ ผา่นพธิกีารตรวจคนออกเมอืง 
13.40 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 931 
 

วนัทีส่บิเอ็ด  กรงุเทพฯ 

 
05.55 น. กลับถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  
 
วนัเดนิทาง    9-19 ก.ย., 23 ก.ย. - 3 ต.ค., 30 ก.ย. - 10 ต.ค., 7-17, 14-24, 21-31 ต.ค., 4-14, 18-28 พ.ย.  
อตัราคา่บรกิาร     

รายการ ก.ย. - พ.ย. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ  182,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี  พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) ราคาทา่นละ 149,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ ) ราคาทา่น
ละ 

139,000 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 30,000 
หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่น ัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะนําวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ ัว๋กรุป๊ กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะน ัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 - 10,000 

บาท 
*** ต ัว๋กรุป๊เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป  - กลบัแบบหมูค่ณะ  
-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ  และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 
-  คา่น้ําหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก.   - คา่อาหารตามรายการ     
-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ      - คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ     - คา่รถรับ - สง่และนําเทีย่วตามรายการ 
-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร   - คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 
-  คา่มัคคเุทศกช์าํนาญงานจากบรษัิท    
-  น้ําดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั  (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม - ไปสนามบนิ) 
-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 
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** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหต ุเป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  
และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหล้กูคา้ทกุทา่นอกี 1 ฉบบั 
เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหต ุถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้
โรคประจําตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
- คา่สมัภาระทีม่นํีา้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 
- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการทําหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี  

การจองและชําระเงนิ 
-  กรุณาชาํระมัดจําทา่นละ 51,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด  และชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง  

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจํา 2 1,000.-บาท   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจํา (41,000.-บาท)   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทวัร ์  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทวัร ์  
-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100%  
** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการกําไรจากการทํา

ธุรกจิ  
ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

หมายเหต ุ  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 12 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผน่ดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภเูขาไฟระเบดิ 
ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การ
นัดหยดุงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะรักษา
ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อนั
เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน้ํามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ  
-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้)  
-  การทีว่ซีา่จะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทตูไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทตู

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดทําความเขา้ใจ 
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 
-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
-  ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวดัไปยโุรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตัว๋ใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง
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เทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะนําวา่ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋า
หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ ่บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
นําทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


