
  
  

 
 

รหสัโปรแกรม : 18311 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

Allô Paris 
6 DAY 3 NIGHTS / ETIHAD AIRWAYS 

ก าหนดการเดนิทาง มนีาคม – ตลุาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
  

 

น าทา่นไปชลิ ไป ช๊อป  ประเทศสดุชคิ ณ   สาธารณรฐัฝร ัง่เศส   

ปารสี มหานครแหง่วงการแฟช ัน่ เมอืงหลวงทีไ่มเ่คยหลบัใหล ทา่มกลางความ

สวยงามของสถาปตัยกรรมทีข่ ึน้ชือ่ เดนิ ชวิ ชวิ ณ Champs-Élysées Road 

ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารคส์ดุโรแมนตคิทีท่า่นไมค่วรพลาด 

ณ La tour Eiffel & ประตูชยั Arc de triomphe de l'Étoile 

**ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ กรงุปารสี 1 วนัเต็ม** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 19,999.-**  

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 3,000 บาท/ทรปิ** 
***ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและบรกิารวซีา่เชงเกน้ 4,500 บาท*** 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

24 – 29 มนีาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

25 – 30 มนีาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

16 – 21 เมษายน 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

22 – 27 เมษายน 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

7 – 12 พฤษภาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

2 – 7 มถินุายน 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

10 – 15 กรกฎาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

4 – 9 สงิหาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

2 – 7 กนัยายน 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

8 – 13 ตลุาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 

21 – 26 ตลุาคม 2563 29,777 29,777 11,111 9,000 



  
  

รายการทวัร ์
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

15.00 น.   พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ 

ETIHAD  AIRWAYS เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.05 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris) ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบนิ  EY405 
22.10 น.  ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง ประมาณ 3 ช ัว่โมง 

วนัทีส่อง       สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ–ีกรงุปารสี                                       (-/L/-)  

02.20 น.  ออกเดนิทางอกีครัง้โดยเทีย่วบนิที ่EY31 

07.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุปารสี (Charles de Gaulle Airport) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และรับสมัภาระ (เวลาในประเทศฝร ัง่เศสชา้กวา่ไทย 5-6 ช ัว่โมงตามฤดกูาล) 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บรเิวณทีด่ทีีสุ่ดในการชมววิ             

หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประตมิากรรมเหล็ก สัญลักษณ์ประจ ากรุงปารสี ใหท้่านถ่ายภาพอันน่า

ประทับใจ (หมายเหตุ: ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมค่าขึน้ลฟิตข์องหอไอเฟล)  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับ

ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีน ในศกึ

เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปีค.ศ.1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  
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น าท่าน (ถา่ยรูปดา้นนอก) คู่กับ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre) หรอืในชือ่ทางการว่า The Grand 

Louvre เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัวตกึทีต่ัง้เคย

เป็นพระราชวังมากอ่น     โดยกษัตรยิฟิ์ลปิ-ออกสัตัส สรา้งเป็นป้อมปราการ จากนัน้พระเจา้ชารล์ที ่5 

ไดข้ยายป้อมปราการลูฟรใ์หเ้ป็นพระราชวัง ซึง่พระเจา้หลุยส ์13 และ 14 เคยประทับอยูท่ีน่ี่ ปัจจุบัน 

ลูฟร ์เป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 

40,000 ชิน้ มตีัง้แตศ่ลิปะ สมยัอทีรัสกัน  กรกี โรมัน อยีปิตภ์าพเขยีนและปตมิากรรมยคุเรเนสซองซ ์

ถา่ยรปูกบัปิรามดิแกว้   ซึง่เป็นทางเขา้หลัก ออกแบบโดยสถาปนกิเชือ้สายอเมรกิัน – จนี  ชืน่ชมกับ

ภาพวาดโมนาลซิา ของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีจติรกรและสถาปนกิอจัฉรยิะ ชาวอติาเลยีน ภาพวาดชวน

พศิวงเนื่องมาจากรอยยิม้อันเป่ียมดว้ยเลศนัยของนางที่อยู่ในภาพจนท าใหผุ้ค้นวจิารณ์กันมากว่า

แทจ้รงิแลว้โมนาลซิา่ คอืใครกันแน่ เป็นบรุุษหรอืสตร ีชมรูปปั้นภาพเทพธดิาวนัีส (Venus Demilo) 

และศลิปะส าคัญของโลก ภายในพพิธิภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

บา่ย น าท่าน ลอ่งเรอืบาโต มุช (Bateaux Mouches Cruise) ชมแมน่ ้าแซน (Seine River) ทีไ่หล

ผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝาก

ฝ่ังแมน่ ้า เชน่ หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ูฟ และโบสถโ์นตเตรอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เป็นอกี

หนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจส าหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ค าว่า บาโต มูช (Bateaux 

Mouches) นัน้เป็นค าทีม่าจากชือ่เครือ่งหมายทางการคา้ ของ คอมปานี เดส บาโต มชู ซึง่เป็นหนึง่

ในผูใ้หบ้รกิารล่องเรือในกรุงปารสี เรอืที่น าเที่ยวนี้เป็นทีน่ิยมมากใน ปารีส เรือมทีี่นัง้เยอะและจะมี

บรเิวณทีเ่ปิดและปิดหลังคาใหเ้ลอืกน่ังได ้

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรใหท้่านได ้อสิระชอ้ปป้ิงในกรุงปารสี ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงแฟชั่นของโลก 

เป็นเมืองที่เป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ ณ ถนนฌ็องเซลเิซ ่

Champs-Élysées มคีรบครัน้ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้,เครือ่งประดับ,เครือ่งส าอาง,น ้าหอม ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าจากเกอืบทั่วทุกมมุโลกไดท้ีเ่มอืงนี้ อาท ิเชน่ Louis Vitton, 

Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, Escada, Ermenegildo Zegna, John Galliano, Roberto 

Cavalli, Miu Miu, Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Loewe, Salvatore 

Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada ฯลฯ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ่ใจกลางกรุงปารสี แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอื ท่านสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่กั    Kyriad Paris Nord Porte De St Ouen หรอืระดบัเทยีบเทา่ (3คนื) 

(โรงแรมอยูใ่กลส้ถานรีถไฟฟ้าใตด้นิใชเ้วลาเดทิาง 5นาท)ี 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม กรงุปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท – กรงุปารสี                 (B/L/-) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ ทีส่รา้งขึน้ตามพระราช

ประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 เขา้ชมภายในพระราชวังที่ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้

จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้ง

ตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอ

พอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยา

โกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสี

ของพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ

จักรพรรดนิโปเลยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่La Vallee Outlet  เอาทเ์ล็ททีร่วมเอาแบรนดช์ัน้น าต่างๆมากกว่า 110 แบรนด ์

อยูห่่างจากปารสีไปประมาณ 35 นาท ีมกีารออกแบบลักษณะคลา้ยๆกับหมูบ่า้นขนาดยอ่มๆ แบรนด์

ชัน้น าต่างมทีัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ “อาท ิGERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, 



  
  

MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC 

BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY , UGG, VICOMTE A และ 

LONGCHAMP” โดยเฉพาะ LONGCHAMP ทีล่ดหนักมากแบบไมซ่ือ้ไมไ่ด ้สว่นมากสนิคา้ทีน่ ามาขาย

จะเป็นคอลเลกชนักอ่นหนา้แบบล่าสดุราคาจะลดอยา่งนอ้ย 33% นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร คาเฟ่ 

และอารต์แกลอรี ่Espace La Vallée Village อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่กั   Kyriad Paris Nord Porte De St Ouen หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่   อสิระเต็มวนัในกรงุปารสี                                                                                  (B/-/-) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระท่องเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีก่รุงปารสี ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไม่มบีรกิาร

อาหารและรถโคช้) หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีม

ความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของ

ทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วและกจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วร

พลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรุงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟ

จากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้

แรกในปี 1992 มเีนื้อทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร่ ซ ึง่คุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิ

เชน่ มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลด ์ดั๊ก (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกี

มากมาย โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ  

Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเครือ่งเล่นต่างๆมากมาย รวมทัง้รา้นขาย

อาหารและของทีร่ะลกึ 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่

อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของ

วหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์อนัโดดเดน่ของปารสี 

แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 พพิธิภณัฑน์ า้หอม (Fragonard) พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีาร

ผลติน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอันโด่งดัง ทีม่แีหล่ง

ผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าหอม โดยพพิธิภัณฑ์

แหง่นีก้อ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-Napoléon 

Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน ้าหอมตัง้แต่สมัยอดตีจนถงึ

ปัจจุบัน และบอกเล่าเรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่าน

มองหาของฝากจากปารสีทีไ่ม่เหมอืนใคร ท่านสามารถเลอืกซือ้น ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard 

ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย  

 พระราชวงัฟงแตนโบล (Palace of Fontainebleau) เป็นพระราชวังที่ตัง้อยู่ราว 55 

กโิลเมตรจากศนูยก์ลางของกรงุปารสีในประเทศฝร่ังเศส ทีเ่ป็นพระราชวังหลวงทีใ่หญท่ีส่ดุพระราชวัง

หนึง่ของฝร่ังเศส ยอ้นกลับไปตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 12 จนมาถงึศตวรรษที ่18 กษัตรยิแ์ห่งประเทศ

ฝร่ังเศสต่างก็ใชพ้ระราชวังฟงแตนโบล (Château de Fontainebleau) แห่งนี้เป็นทีพ่ านักอาศัย 

ปัจจุบันนี้พระราชวังฟงแตนโบลไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมเพือ่รับรูเ้รือ่งราวประวัตศิาสตรแ์ละ

ความเป็นมาในสมัยก่อน อีกทัง้เปิดใหไ้ดเ้ขา้ไปสัมผัสความยิง่ใหญ่ อลังการ และหรูหราของ

พระราชวังแห่งนี้อกีดว้ย โดยพระราชวังนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังขึน้มาจากการทีจ่ักรพรรดนิโปเลียนที่ 1 

(Napoleon I) ไดเ้ขา้มาอาศัยอยูท่ีน่ี ่ท าใหส้ามารถดงึดดูเอานักทอ่งเทีย่วและชาวฝร่ังเศสใหเ้ดนิทาง

ไปท่องเทีย่วทีน่ี่อกีดว้ย ส าหรับใครทีถ่อืบัตร Navigo Pass นัน้สามารถเดนิทางไปยังพระราชวังฟง

แตนโบลไดฟ้ร ี

 สวนสาธารณะตยุเลอร(ีTuileries Garden หรอื Jardin des Tuileries) เป็นสวนสาธารณะ

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปารสี วยเนื้อทีถ่งึ 175 ไร่ถูกสรา้งขึน้โดย แคทเธอร ีเดอ เมดชิ ิ(Catherine de 

Medicis) เดมิทีเ่ป็นสวนของพระราชวังตุยเลอรี ถูกเปิดใหเ้ป็นสวนสาธารณะหลังการปฏวิัตฝิร่ังเศส

ในชว่งศตวรรษที ่19-20 และถกูยกใหเ้ป็นมรดกโลกยเูนสโกรมิฝ่ังแมน่ ้าแซน จัดเป็นสวนสาธารณะที่

สวยทีส่ดุในกรุงปารสี เมือ่ท่านเดนิมาถงึสระน ้าใหญ่กลางสวนตุยเลอรี ท่านจะเห็นประตมิากรรมของ



  
  

ศลิปินชาวอติาล ีชาวฝร่ังเศส (Alberto Giacometti และAuguste Rodin) ทีเ่รยีงรายอยูร่าวกับศลิปะ

มชีวีตินับเป็นความลงตัวของศลิปะกบัธรรมชาตทิีก่ลมกลนืหาดไูดย้ากยิง่ 

ทีพ่กั   Kyriad Paris Nord Porte De St Ouen หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  กรงุปารสี – สนามบนิกรงุปารสี                                                                   (B/-/-) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิกรงุปารสี (Charles de Gaulle Airport) 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิ  EY32 

19.55 น.  ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง ประมาณ 3 ช ัว่โมง 

21.45 น.  ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่EY402 

วนัทีห่ก     กรงุเทพ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

06.45 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

***ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์**  

*** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง *** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  



  
  



  
  

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาลในการเดนิทางท่องเทีย่ววงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตาม

กรมธรรม ์ 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามรายการทีร่ะบ ุ

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (อตัราคา่ธรรมเนยีม 4,500 บาท/ทา่น) 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (เทีย่วละ 5 ยโูร / ตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิเอตฮิดั แอรเ์วย ์อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 30 กก. /ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิส าหรบัเจา้ทีใ่หบ้รกิารทีป่ระเทศฝร ัง่เศส 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท



  
  

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้หากผูเ้ดนิทางไมค่รบ 20 ทา่น  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดยทา่นยนืยันวา่ไดศ้กึษาและรับทราบรวมถงึยอมรับเงือ่นไขยกเลกิการจองนี้และจะไม่

น ากฎระเบยีบของพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกม์ากลา่วอา้งเพือ่ขอคนืคา่มัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดทีไ่ดช้ าระ

ไปแลว้  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน



  
  

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทาง

นัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมาย

ปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรือขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่่องเทีย่ว

ตา่งๆตามรายการ 

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

 

** ส าคญั !! เอกสารแปลภาษาองักฤษจะตอ้งมตีราประทบัตรวจลงตรารบัรองนติกิรณ์ จาก

กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ ทกุฉบบั ** 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + หนงัสอื
เดนิทางเลม่เกา่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทกุเลม่ 

o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซ็นตเิมตร จ านวน 2 รปู ขึน้อยูก่บั 
ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รปูตวัอยา่งดงันี)้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย ส าเนาหลักฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง + 
แปลภาษาองักฤษ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  
*พนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิ ระบุชือ่-ต าแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลาใหค้รบ เป็นภาษาองักฤษ  
ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู  
*เจา้ของบรษิทัและกรรมการบรษิทั ส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภาษาองักฤษ  
*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 

 

 

 

 

 



  
  

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทตูรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์
ทีส่ดุ)  
*1.หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  
แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 
*2.Statement เป็นภาษาองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคารตวัจรงิ  

*******************ส าคญัในการขอสเตทเมน้ท*์******************** 
** กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ (ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลกูคา้วา่ควรจะตอ้งไปขอจาก
ธนาคารวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  
 
* เด็กจะตอ้งท าเอกสารรับรองบญัช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบญัชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอื
มารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 
ทีว่า่การอ าเภอ + แปลภาษาองักฤษ 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด +แปลภาษาองักฤษ 
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด + แปลภาษาองักฤษ 

***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.ส าเนาสมรส 2.ส าเนาใบมรณะบตัร โดยเอกสาร
ท ัง้หมดจะตอ้งมกีาร แปลภาษาองักฤษ 

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด+ แปลภาษาองักฤษ 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 
ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

 

ค าอธบิายเพิม่เตมิส าหรบัการขอรบัรองนติกิรณ์ ในเอกสาร 
ทกุทา่นสามารถด าเนนิการขอรบัรองนติกิรณ์ ไดท้ีก่รมการกงสลุแจง้วฒันา ไดต้ ัง้แตเ่วลา 08.30-15.30น. 
ในเวลาราชการ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ส าหรบัเอกสารในการขอรบัรองนติกิรณ์ ลงิคด์า้นลา่ง 
http://www.consular.go.th/main/th/services/111079-เอกสารทีต่อ้งเตรยีมเพือ่ขอรบัการนติ ิ
กรณ์.html 
******************************************************************** 

 
*หมายเหต*ุ การนดัควิยืน่วซีา่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยา่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจ านวนควิของสถานทตูใน 
แตล่ะวนั เพราะฉะน ัน้ วนัทีล่กูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไดย้ืน่เสมอไป 
*เอกสารทีใ่ชย้ืน่อาจจะมปีรบัเปลีย่นบางอยา่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทางเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 
ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  
การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์
ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 
ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



  
  

 
 

 
 


