
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระราชวงัชอ็งบอร ์(CHÂTEAU DE  CHAMBORD)  

  ปราสาทเชอนงโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

  วหิารมงแซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY)  

  มหาวหิารรูออ็ง (ROUEN CATHEDRAL)  



   

  

 ลอ่งเรอืแม่นํา้แซนน ์

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่หน่ึง สนามบนิสุวรรณภมูิ - ปารสี 

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

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วนัที่สอง ปารสี - ปราสาทเชอนงโซ - ตูร ์

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK373/EK071 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ 0445-0820 *.*.*. 

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

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) (56 กม.) *.*.*. ไมร่วมค่าเขา้ชม 

*.*.*.  สรา้งบน  ฝัง่แมน่ํา้แชรแ์ละสรา้งมาก่อนหนา้ทีจ่ะมี

หลกัฐาน ทางเอกสารเมือ่ศตวรรษที่11 ออกแบบโดยฟิล

แบรตเ์ดอลอรม์ สถาปนิกเรอเน ซองส ์ตระกูลเมเนียร ์

ลกัษณะของสถาปตัยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสม 

ระหว่างสถาปตัยกรรมกอธคิและสถาปตัยกรรมเรอเนซองส์

ตอนตน้ ลานดา้น หนา้วางแบบลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบ

ดว้ยคูนํา้ ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ทาํ จากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่นดว้ยหนา้ต่างประดบักระจกสี,หอ้ง 

บรรทม,หอ้งกรนีเป็นลกัษณะศิลปะแบบกอธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรบัรอง,หอ้ง บรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี่1,หอ้ง

พระเจา้หลุยสท์ี่14 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงตูร ์(TOURS) (35 กม.) เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในลุม่แมน่ํา้ลวัรแ์ละมปีระวตัยิาวนานตัง้แต่สมยั

จกัรวรรดโิรมนั คร ัง้หน่ึงเคยถูกยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝร ัง่เศสในสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่11 ปจัจบุนัเป็นเมอืง

มหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นภาษา วรรณคดแีละกฎหมาย... 

คํา่ *.*.*. อสิระรบัประทานอาหารคํา่ *.*.*. 

ทีพ่กั IBIS STYLES TOURS หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม ตูร ์- แซงตม์ิเชล - รูออ๊ง 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ มงแซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL) เกาะกลางนัน้ขนาดเลก็ใน

แควน้นอรม์งัด ีเป็นสถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ ของฝร ัง่เศส เป็นรองเพยีงแค่หอ

ไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายสเ์ท่านัน้ เกาะมงแซงตม์เิชลนัน้เป็นเกาะทีม่ขีนาดไมใ่หญ่ดว้ย



   

  

เสน้รอบวงรอบเกาะเพยีงแค่ 960 เมตรเท่านัน้ ตวัเกาะเป็นหนิแกรนิต โดยจะมถีนนเชื่อมระหว่างแผ่นดนิใหญ่ไปยงั

เกาะ ทาํใหส้ะดวกในการเดนิทางมากยิง่ขึ้น ประวตัิศาสตรข์องเกาะน้ีเริ่มมาตัง้แต่ช่วงตน้ศตวรรษที ่8 จนถงึปจัจบุนั

บนเกาะก็ยงัคงรกัษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไวใ้หเ้ราไดเ้หน็กนัอยู่  

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 

บา่ย นาํท่านชมวหิารมงแซงตม์เิชล (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    

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงรูออ๊ง (ROUEN) (297 กม.) เมอืงหลวงของแควน้มงัดบีนฝัง่แมน่ํา้แซนน ์.... 

คํา่  *.*.*. อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  QUALY HOTEL ROUEN หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่  รูออ๊ง - ปารสี - ชมเมือง  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่าน ชมมหาวหิารรูออ็ง (ดา้นหนา้) (ROUEN CATHEDRAL) *.*.*. ไมร่วมค่าเขา้ชม 

*.*.*.  โมเนตไ์ดว้าดภาพวหิารแห่งน้ีใน  ช่วงเวลาทีต่่างกนั โมเนตเ์ปลีย่นผา้ใบทีใ่ชว้าดผนื

แลว้ผนืเลา่ แสงทีส่าดส่องบนวหิารกเ็ปลีย่นตามไปดว้ยภาพเขยีนคอลเลค็ช ัน่น้ีมที ัง้หมด 28 

ภาพ จากนัน้ไปชมสถานทีส่าํคญัอกีแห่งหน่ึงของเมอืงคือโบสถโ์จน ออฟ อารค์ ซึง่เป็น

สถานที่ที ่โจน ออฟ อารค์ถกูเผาท ัง้เป็น วรีสตรขีองฝร ัง่เศสถกูตดัสนิใหป้ระหารชวีติดว้ย

การเผาท ัง้เป็นเมือ่อายุไดเ้พยีง 19 ปี เดมิบรเิวณน้ีเป็นตลาดเก่า 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  

บา่ย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงปารีส (PARIS) (142 กม.)  มหานครทีเ่ป็นศูนยก์ลางอาํนาจของยุโรปในยุคลา่อาณานิคม 

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

หลงไหลในแฟชัน่ท ัว่โลกตอ้งมาเยอืนแห่งอนาคตดว้ยเครื่องเล่นอนัทนัสมยั STAR TOUR หรอืชมภาพยนต ์360 

องศาทีจ่ดัแสดงไวอ้ย่างน่าชม  

นาํท่านถ่ายภาพคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หน่ึงใน

สญัลกัษณส์าํคญัของประเทศฝรัง่เศส โดยหอน้ีจดัว่าเป็น

สญัลกัษณแ์ห่งอนุสาวรียท์ีสู่งทีสุ่ดในโลก  

นาํท่านชมววิทวิทศันท์ี่สวยงามที่สุดของมหานครปารสีแบบพา

โนรามารอบทศิทางของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผ่านชม

จตัรุสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ทีม่ ีเสา



   

  

โอเบลสิก ์(OBELISK) ทีน่โปเลยีนนาํมาจากวิหารในลกัซอรข์องประเทศอียปิต ์เมือ่คร ัง้ที่นโปเลยีนพชิติอียปิต ์ไดต้ ัง้

ตระหงา่นอยู่ยงัลานประหารชวีติผูต่้อตา้นการปฏวิตั ิและสถานที่ต ัง้เครื่องกิโยตนิประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และ

พระนางมารอีงัตวัเน็ต  

คํา่  *.*.*. อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่า้  ปารสี - ลอ่งเรอื - ชอ้ปป้ิง 

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืเพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานที่

สาํคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แม่นํา้แซน ผ่านชมความงดงามของ

โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนส

ซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วาม

ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้คร

ปารสี ชื่อว่าเป็นนครที่มคีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีทีน่ํา้ในแมน่ํา้แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรอืมเีหตกุารณ์

สุดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่นํา้แซนอาจจะไมส่ามารถดาํเนินการได)้  

 *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก  ปารสี - ชอ้ปป้ิง 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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

 นาํทกุท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free รา้นคา้ที่มากมายดว้ยสนิคา้ช ัน้นาํจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษ ีไมว่่าจะ

เป็นนํา้หอม เครื่องสาํอาง นาฬกิา เครื่องประดบั และอื่นๆ อกีมากมาย ไมว่่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, 

Burberry, Dior และอกีหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื้อ 

อสิระเดินเลน่บนถนนชอมป์เอลเิซ่ (CHAMPS ELYSEES) ทีโ่ด่งดงัมากดว้ยรา้นรวงต่างๆ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ อาท ินํา้หอม, เสื้อผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เครื่องสาํอาง และอื่นๆ 

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 0020-0250  *.*.*. 

12.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

*.*.*. อตัราค่าบรกิาร *.*.*. 
 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

7-14 เม.ย. // 4-11 ส.ค. 

20-27 ต.ค. // 1-8 ธ.ค. 

28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

79,900.- 

12,900.- 

21-28 เม.ย. // 5-12 พ.ค.  

12-19 พ.ค. // 19-26 พ.ค.  

26 พ.ค.-2 มิ.ย. 

23-30 มิ.ย. // 7-14 ก.ค.  

21-28 ก.ค. // 18-25 ส.ค. 

1-8 ก.ย. // 22-29 ก.ย. 

6-13 ต.ค. // 3-10 พ.ย.  

17-24 พ.ย. 

69,900.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

อตัราน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 



   

  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพาํนักหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่าไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 



   

  

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มัดจําเต็มจํานวนทกุกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น้ําเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิท 
หรอืชาํระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้
(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ

เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 



   

  

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตู
ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 
 
 
 
 

 

 


