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แกรนด์ฝร่ังเศส 8 วัน 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant บริการน ้าด่ืมทุกวัน รถบัส 50 ท่ีนั่ง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง อาหารไทย, จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 



 

  

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาทวัร์รวมทุกอยา่ง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควิดทั้งในประเทศไทยและประเทศตามรายการทวัร์     
วันท่ีหนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9    

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
วันท่ีสอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส - ปราสาทเชอนงโซ - ตูร์ 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385/EK073 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ 0455-0820 *.*.*. 
13.30 น.   (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ....หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS) (35 กม.) เมืองใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น ้าลวัร์และมีประวติัยาวนานตั้งแต่

สมยัจกัรวรรดิโรมนั คร้ังหน่ึงเคยถูกยกใหเ้ป็นเมืองหลวงของฝร่ังเศสในสมยัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 11 
ปัจจุบนัเป็นเมืองมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นภาษา วรรณคดีและกฎหมาย... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั MEUCURE TOURS หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม ตูร์ - แซงต์มิเชล - รูอ๊อง 
เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) (56 กม.)   สร้างบน  ฝ่ัง
แม่น ้าแชร์และสร้างมาก่อนหนา้ท่ีจะมีหลกัฐาน ทางเอกสารเม่ือศตวรรษท่ี11 ออกแบบโดยฟิลแบรตเ์ดอล
อร์ม สถาปนิกเรอเน ซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสม ระหวา่ง
สถาปัตยกรรมกอธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์
ตอนตน้ ลานดา้น หนา้วางแบบลานปราสาทยคุกลาง
ลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท า จากไม้
แกะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่นดว้ยหนา้ต่างประดบั
กระจกสี,หอ้ง บรรทม,ห้องกรีนเป็นลกัษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส์ หอ้งรับรอง,หอ้ง บรรทม
พระเจา้ฟรองซวัส์ท่ี1,หอ้งพระเจา้หลุยส์ท่ี14 
น าท่านเดินทางสู่ มงแซงตมิ์เชล (MONT SAINT MICHEL) เกาะกลางนั้นขนาดเลก็ในแควน้นอร์มงัดี 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ ของฝร่ังเศส เป็นรองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวงัแวร์
ซายส์เท่านั้น เกาะมงแซงตมิ์เชลนั้นเป็นเกาะท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ดว้ยเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่ 960 เมตร
เท่านั้น ตวัเกาะเป็นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเช่ือมระหวา่งแผน่ดินใหญ่ไปยงัเกาะ ท าใหส้ะดวกในการ
เดินทางมากยิง่ขึ้น ประวติัศาสตร์ของเกาะน้ีเร่ิมมาตั้งแต่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 8 จนถึงปัจจุบนับนเกาะก็ยงัคง
รักษาความเก่าแก่ของยคุกลางเอาไวใ้หเ้ราไดเ้ห็นกนัอยู ่ 



 

  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมวิหารมงแซงตมิ์เชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) วิหารท่ีเป็นจุดเด่นของเกาะช่ือ

เดียวกนั สามารถเห็นไดต้ั้งแต่ไกลดว้ยยอดจัว่สูง แรกเร่ิมเดิมทีวิหารไดส้ร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 ก่อน
จะมาเสร็จเรียบร้อยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีสวยงดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค อีกหน่ึงจุดเด่นของวิหารน้ีก็คือรูปป้ันของอคัรทูตสวรรค ์มิคาเอลท่ีอยูบ่นยอด
วิหารเป็นเหมือนผูม้าโปรดและปกป้อง ดา้นในวิหารก็สวยสง่าไม่แพภ้ายนอกดว้ยโถงใหญ่ท่ีหลงัคาสูง
และตกแต่งอยา่งวิจิตรตามสไตลโ์กธิค ทั้งวิหารและเกาะมงแซงตมิ์เชลน้ีไดถู้กยกใหเ้ป็นโบราณสถาน
แห่งฝร่ังเศสและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799    
น าท่านเดินทางสู่ เมืองรูอ๊อง (ROUEN) (297 กม.) เมืองหลวงของแควน้มงัดีบนฝ่ังแม่น ้าแซนน์ .... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  QUALY HOTEL ROUEN หรือเทียบเท่า 
วันท่ีส่ี  รูอ๊อง - ปารีส - ชมเมือง  
เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมมหาวิหารรูอ็อง (ดา้นหนา้) (ROUEN CATHEDRAL) โมเนตไ์ดว้าด
ภาพวิหารแห่งน้ีใน  ช่วงเวลาท่ีต่างกนั โมเนตเ์ปล่ียนผา้ใบท่ีใชว้าดผืนแลว้ผืนเล่า 
แสงท่ีสาดส่องบนวิหารก็เปล่ียนตามไปดว้ยภาพเขียนคอลเลค็ชัน่น้ีมีทั้งหมด 28 
ภาพ จากนั้นไปชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองคือโบสถโ์จน ออฟ อาร์ค 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทั้งเป็น วีรสตรีของฝร่ังเศสถูกตดัสินให้
ประหารชีวิตดว้ยการเผาทั้งเป็นเม่ืออายไุดเ้พียง 19 ปี เดิมบริเวณน้ีเป็นตลาดเก่า 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองปารีส (PARIS) (142 กม.)  มหานครท่ีเป็นศูนยก์ลางอ านาจของยโุรปในยคุล่า

อาณานิคม ผา่นชม ประตูชยันโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) ผา่นถนนชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS 
ELYSEES) ท่ีผูค้นหลงไหลในแฟชัน่ทัว่โลกตอ้งมาเยือนแห่งอนาคตดว้ยเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยั STAR 
TOUR หรือชมภาพยนต ์360 องศาท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม  
น าท่านถ่ายภาพคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หน่ึงใน
สัญลกัษณ์ส าคญัของประเทศฝร่ังเศส โดยหอน้ีจดัวา่เป็น
สัญลกัษณ์แห่งอนุสาวรียท่ี์สูงท่ีสุดในโลก  
น าท่านชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของมหานครปารีส
แบบพาโนรามารอบทิศทางของหอไอเฟล (EIFFEL 



 

  

TOWER) ผา่นชมจตัุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) ท่ีมี เสาโอเบลิสก ์(OBELISK) ท่ีนโป
เลียนน ามาจากวิหารในลกัซอร์ของประเทศอียปิต ์เม่ือคร้ังท่ีนโปเลียนพิชิตอียปิต ์ไดต้ั้งตระหง่านอยูย่งั
ลานประหารชีวิตผูต่้อตา้นการปฏิวติั และสถานท่ีตั้งเคร่ืองกิโยตินประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระ
นางมารีองัตวัเน็ต  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีหา้  ปารีส - ล่องเรือ - ช้อปป้ิง 
เชา้        รับอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ี
ส าคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่น ้าแซน ผา่นชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอ
เนสซองส์ ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะ
ไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีส ช่ือวา่เป็นนครท่ีมี
ความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนขึ้นสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย 
เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปกบัตวัอาคารพิพิธภณัฑล์ูฟท ์(ดา้นนอก) น าท่านชมจตัุรัสคองคอร์ด เป็นสัญลกัษณ์

ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ.
1789 ลานแห่งน้ีไดใ้ชป้ระหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ดว้ยกิโยติ ใกลก้นัเป็นสวน
ตุยเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไวอ้ยา่งงดงาม มีเสาหินโอเบลิสกข์นาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลม
สูง 23 เมตร อายกุวา่ 3,000ปี จากเมืองลกัซอร์ในประเทศอียปิต ์ยงัมีรูปป้ันและน ้าพุ  

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

  

วันท่ีหก  ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปป้ิง 
เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (VERSAILLES) (เขา้แบบ VIP ไม่ตอ้งต่อคิวรอนาน มีไกดท์อ้งถ่ิน
บรรยาย)สัมผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงาม
ท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี เช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน, 
หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงคราม และหอ้งสันติภาพ ฯลฯ ซ่ึงรวบรวม
เร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทุกท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ DUTY FREE ร้านคา้ท่ีมากมายดว้ยสินคา้ชั้นน าจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอด

ภาษี ไม่วา่จะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอาง นาฬิกา เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่วา่จะเป็น 
ARMANI, CALVIN KLEIN, BURBERRY, DIOR และอีกหลายแบรนดใ์หเ้ลือกซ้ือ 
อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ท่ีโด่งดงัมากดว้ยร้านรวงต่างๆ อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ อาทิ น ้าหอม, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เคร่ืองส าอาง และอ่ืนๆ  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีเจ็ด  ปารีส - ดูไบ - ประเทศไทย 
เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  *.*.*. อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั *.*.*. 
15.35 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินเอมิเรตส์(EK) โดย
เท่ียวบินท่ี EK074/EK384 
วันท่ีแปด  ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ 00.20-02.50  *.*.*. 
12.30 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 

  

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความ
ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
  อตัราค่าบริการ  

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค. – 4 ก.พ. 
4-11 ก.พ. / 11-18 ก.พ.  
25 ก.พ. – 4 มี.ค./ 4-11 มี.ค.  
11-18 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 25 มี.ค.-1 เม.ย. 
1-8 เม.ย. / 15-22 เม.ย. / 22-29 เม.ย. 
29 เม.ย.-6 พ.ค. 

95,900.- 

18,900.- 

8-15 เม.ย. / 9-16 เม.ย.   
10-17 เม.ย. / 11-18 เม.ย. 

105,900.- 

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.ย. / 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. 

95,900.- 

2-9 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 95,900.- 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค.66 105,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษี
ประกนัภยัการเดินทาง ** 

 
 
 
 
 
 



 

  

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
10. ค่าทิป 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนัก

เกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
9. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควิด 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 



 

  

เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ  

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง  
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บ 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการ 
บินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้  
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั 



 

  

หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด  
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long 
leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่น 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ



 

  

อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั

ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ

วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 

• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายนั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้

หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทน
ประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง  โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วม
เดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 



 

  

 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 
ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้(กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือ
ศึกษาอยูเ่ท่านั้น  
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้
เดินทางตอ้งไปยืน่ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 
เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 



 

  

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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