
 

  

 

 

 

 ปราสาทเชอนงโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

  วหิารมงแซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY)  

  มหาวหิารรูออ็ง (ROUEN CATHEDRAL)  

 ลอ่งเรอืแม่น า้แซนน ์

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควทิท ัง้ในประเทศไทยและประเทศตามรายการทวัร ์    

วนัที่หน่ึง สนำมบนิสุวรรณภมูิ  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่เคานเ์ตอร ์T ประตู 8-9    

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 



 

  

วนัที่สอง สนำมบนิสุวรรณภมูิ - ปำรสี - ปรำสำทเชอนงโซ - ตูร ์

01.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK385/EK073 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ 0455-0820 *.*.*. 

13.30 น.   (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส ....หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงตูร ์(TOURS) (35 กม.) เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในลุม่แมน่ า้ลวัรแ์ละมปีระวตัยิาวนานตัง้แต่สมยั

จกัรวรรดโิรมนั คร ัง้หน่ึงเคยถูกยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝร ัง่เศสในสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่11 ปจัจบุนัเป็นเมอืง

มหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นภาษา วรรณคดแีละกฎหมาย... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS STYLES TOURS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำม ตูร ์- แซงตม์ิเชล - รูออ๊ง 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) (56 กม.) *.*.*. ไมร่วมค่าเขา้ชม 

*.*.*.  สรา้งบน  ฝัง่แมน่ า้แชรแ์ละสรา้งมาก่อนหนา้ทีจ่ะมหีลกัฐาน ทางเอกสารเมือ่ศตวรรษที่11 ออกแบบโดยฟิล

แบรตเ์ดอลอรม์ สถาปนิกเรอเน ซองส ์ตระกูลเมเนียร ์ลกัษณะ

ของสถาปตัยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสม ระหว่าง

สถาปตัยกรรมกอธคิและสถาปตัยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลาน

ดา้น หนา้วางแบบลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบดว้ยคูน า้ ประตู

ทางเขา้ขนาดใหญ่ท า จากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่น

ดว้ยหนา้ต่างประดบักระจกสี,หอ้ง บรรทม,หอ้งกรนีเป็นลกัษณะ

ศิลปะแบบกอธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรบัรอง,หอ้ง บรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี่1,หอ้งพระเจา้หลุยสท์ี่14 

น าท่านเดินทางสู่ มงแซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL) เกาะกลางนัน้ขนาดเลก็ในแควน้

นอรม์งัด ีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ ของฝร ัง่เศส เป็นรองเพยีงแค่หอไอเฟล

และพระราชวงัแวรซ์ายสเ์ท่านัน้ เกาะมงแซงตม์เิชลนัน้เป็นเกาะที่มขีนาดไมใ่หญ่ดว้ยเสน้รอบ

วงรอบเกาะเพยีงแค่ 960 เมตรเท่านัน้ ตวัเกาะเป็นหนิแกรนิต โดยจะมถีนนเชื่อมระหว่าง

แผ่นดนิใหญ่ไปยงัเกาะ ท าใหส้ะดวกในการเดนิทางมากยิง่ขึ้น ประวตัศิาสตรข์องเกาะน้ีเริ่มมา

ตัง้แต่ช่วงตน้ศตวรรษที ่8 จนถงึปจัจบุนับนเกาะก็ยงัคงรกัษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไวใ้ห ้

เราไดเ้หน็กนัอยู่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชมวหิารมงแซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) *.*.*. ไมร่วมค่าเขา้ชม *.*.*. วหิารทีเ่ป็น

จดุเด่นของเกาะชื่อเดียวกนั สามารถเหน็ไดต้ ัง้แต่ไกลดว้ยยอดจ ัว่สูง แรกเริ่มเดมิทวีหิารไดส้รา้งขึ้นต ัง้แต่ศตวรรษที ่

10 ก่อนจะมาเสรจ็เรยีบรอ้ยในปี 1532 เป็นวหิารในศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิทีส่วยงดงามดว้ย

สถาปตัยกรรมสไตลโ์กธิค อกีหน่ึงจดุเด่นของวหิารน้ีกค็ือรูปปัน้ของอคัรทูตสวรรค ์มคิาเอลทีอ่ยู่บนยอดวหิารเป็น

เหมอืนผูม้าโปรดและปกป้อง ดา้นในวหิารกส็วยสงา่ไมแ่พภ้ายนอกดว้ยโถงใหญ่ที่หลงัคาสูงและตกแต่งอย่างวจิติร

ตามสไตลโ์กธคิ ท ัง้วหิารและเกาะมงแซงตม์เิชลน้ีไดถู้กยกใหเ้ป็นโบราณสถานแห่งฝร ัง่เศสและขึ้นทะเบยีนเป็นมรดก

โลกไปในปี 19799    



 

  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงรูออ๊ง (ROUEN) (297 กม.) เมอืงหลวงของแควน้มงัดบีนฝัง่แมน่ า้แซนน ์.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  QUALY HOTEL ROUEN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  รูออ๊ง - ปำรสี - ชมเมือง  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมมหาวหิารรูออ็ง (ดา้นหนา้) (ROUEN CATHEDRAL) *.*.*. ไมร่วมค่าเขา้ชม *.*.*.  โมเนตไ์ดว้าดภาพ

วหิารแห่งน้ีใน  ช่วงเวลาที่ต่างกนั โมเนตเ์ปลีย่นผา้ใบที่ใชว้าดผนืแลว้ผนืเลา่ แสงทีส่าดส่อง

บนวหิารกเ็ปลีย่นตามไปดว้ยภาพเขยีนคอลเลค็ช ัน่น้ีมที ัง้หมด 28 ภาพ จากนัน้ไปชม

สถานที่ส  าคญัอกีแห่งหน่ึงของเมอืงคือโบสถโ์จน ออฟ อารค์ ซึง่เป็นสถานที่ที ่โจน ออฟ 

อารค์ถกูเผาท ัง้เป็น วรีสตรขีองฝร ัง่เศสถูกตดัสนิใหป้ระหารชวีติดว้ยการเผาท ัง้เป็นเมือ่อายุ

ไดเ้พยีง 19 ปี เดมิบริเวณน้ีเป็นตลาดเก่า 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงปารีส (PARIS) (142 กม.)  มหานครทีเ่ป็นศูนยก์ลางอ านาจของยุโรปในยุคลา่อาณานิคม 

ผ่านชม ประตูชยันโปเลยีน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่านถนนชองป์เอลเิซ่ (CHAMPS ELYSEES) ทีผู่ค้น

หลงไหลในแฟชัน่ท ัว่โลกตอ้งมาเยอืนแห่งอนาคตดว้ยเครื่องเล่นอนัทนัสมยั STAR TOUR หรอืชมภาพยนต ์360 

องศาทีจ่ดัแสดงไวอ้ย่างน่าชม  

น าท่านถ่ายภาพคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หน่ึงใน

สญัลกัษณส์ าคญัของประเทศฝรัง่เศส โดยหอน้ีจดัว่าเป็น

สญัลกัษณแ์ห่งอนุสาวรียท์ีสู่งทีสุ่ดในโลก  

น าท่านชมววิทวิทศันท์ี่สวยงามที่สุดของมหานครปารสีแบบพาโนรา

มารอบทศิทางของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผ่านชมจตัรุสั

คองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ทีม่ ีเสาโอเบลสิก ์

(OBELISK) ทีน่โปเลยีนน ามาจากวหิารในลกัซอรข์องประเทศอยีปิต ์เมือ่คร ัง้ที่นโปเลยีนพชิิตอยีปิต ์ไดต้ ัง้ตระหงา่น

อยู่ยงัลานประหารชวีติผูต่้อตา้นการปฏวิตัิ และสถานที่ต ัง้เครื่องกโิยตนิประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารี

องัตวัเน็ต  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  ปำรสี - ลอ่งเรอื - ชอ้ปป้ิง 

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืเพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญั

คู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แมน่ า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน

และอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการ

อนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความ

สวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครที่มี



 

  

ความงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีทีน่ า้ในแมน่ า้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรอืมเีหตุการณสุ์ดวสิยั เช่น การนดั

หยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ า้แซนอาจจะไมส่ามารถด าเนินการได)้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกบัตวัอาคารพพิธิภณัฑลู์ฟท ์(ดา้นนอก) น าท่านชมจตัรุสัคองคอรด์ เป็นสญัลกัษณข์อง

สงครามกลางเมอืงและการปฏวิตักิารปกครองของฝร ัง่เศส เน่ืองจากในสมยัปฏวิตัฝิร ัง่เศสปี ค.ศ.1789 ลานแห่งน้ี
ไดใ้ชป้ระหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ดว้ยกโิยต ิใกลก้นัเป็นสวนตุยเลอลสี ์สวนแบบฝรัง่เศส

ทีอ่อกแบบไวอ้ย่างงดงาม มเีสาหนิโอเบลสิกข์นาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมอืง

ลกัซอรใ์นประเทศอียปิต ์ยงัมรูีปปัน้และน า้พ ุ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ปำรสี - ชอ้ปป้ิง 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทกุท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free รา้นคา้ทีม่ากมายดว้ยสนิคา้ช ัน้น าจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษ ี ไมว่่าจะ

เป็นน า้หอม เครื่องส าอาง นาฬกิา เครื่องประดบั และอื่นๆ อกีมากมาย ไมว่่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, 

Burberry, Dior และอกีหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื้อ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

อสิระเดินเลน่บนถนนชอมป์เอลเิซ่ (CHAMPS ELYSEES) ทีโ่ด่งดงัมากดว้ยรา้นรวงต่างๆ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ อาท ิน า้หอม, เสื้อผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เครื่องส าอาง และอื่นๆ  

**อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างเตม็ที่** 

ทีพ่กั  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  ฝร ัง่เศส - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  *.*.*. อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั *.*.*. 

15.35 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิสายการบนิเอมเิรตส(์EK) โดยเทีย่วบนิที่ EK074/EK384 

วนัที่แปด  ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ 00.20-02.50  *.*.*. 

12.30 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

*.*.*.*. @@@ *.*.*.*. 

หมำยเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 



 

  

  อตัรำค่ำบรกิำร  

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียว 

เพิ่ม 

20-27 พ.ค. / 27 พ.ค.-3 มิ.ย.  

3-10 มิ.ย. / 17-24 มิ.ย.  

24 มิ.ย.-1 ก.ค. / 1-8 ก.ค.  

22-29 ก.ค. / 29 ก.ค.-5 ส.ค.  

5-12 ส.ค. / 12-19 ส.ค.  

26 ส.ค.-2 ก.ย. / 2-9 ก.ค.  

16-23 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค.  

7-14 ต.ค. / 14-21 ต.ค.  

21-28 ต.ค. / 28 ต.ค.-4 พ.ย. 

4-11 พ.ย. / 18-25 พ.ย.  

25 พ.ย.-2 ธ.ค. 

74,900.- 12,500.- 

2-9 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 79,900.- 12,500.- 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค.66 84,900.- 15,900.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 
 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  



 

  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธ์ิกำรยำ้ยเมืองที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจดังำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

 

**กรุณำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบรษิทัและลูกคำ้** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลอื  

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่  

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 

-  ยกเลกิการเดินทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทั



 

  

ต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่ากรณีที่ท่านยืน่วซี่าแลว้  

หมำยเหตุ  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั 

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น า้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 



 

  

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เติม ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง 

ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่

ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา



 

  

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแป ลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

 

 


