
 

 

 
Allô Paris 

6 DAY 3 NIGHTS / ETIHAD AIRWAYS 
กาํหนดการเดนิทาง มนีาคม – ตลุาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

นําทา่นไปชลิ ไป ช๊อป  ประเทศสดุชคิ ณ   สาธารณรฐัฝร ัง่เศส   

ปารสี มหานครแหง่วงการแฟช ัน่ เมอืงหลวงทีไ่มเ่คยหลบัใหล ทา่มกลางความสวยงาม

ของสถาปตัยกรรมทีข่ ึน้ชือ่  เดนิ ชวิ ชวิ ณ Champs-Élysées Road 

ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารคส์ดุโรแมนตคิทีท่า่นไมค่วรพลาด  

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

**ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ กรงุปารสี  1 วนัเต็ม** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายุไมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 

19,999.-**  

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

รายการทวัร ์
 
 

 
 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอายุ  

2 -12 ปี  
พกักบั

ผูใ้หญ ่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 มถิุนายน 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 



 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 

15.00 น.   พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P สาย

การบนิ ETIHAD  AIRWAYS เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกในการเช็คอนิ 

18.05 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris) ประเทศฝรั่งเศส โดยเทีย่วบนิ  EY405 

22.10 น.  ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง ประมาณ 3 ช ัว่โมง 

วนัทีส่อง       สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบ–ีกรงุปารสี                            (-/L/-)  

 

02.20 น.  ออกเดนิทางอกีครัง้โดยเทีย่วบนิที ่EY31 

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

เขา้เมอืง และรับสมัภาระ (เวลาในประเทศฝร ัง่เศสชา้กวา่ไทย 5-6 ช ัว่โมงตามฤดกูาล) 

นําทา่นเดนิทางสู่  จตัรุสัทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บรเิวณทีด่ทีีส่ดุในการชม

ววิ             หอไอเฟล  (Eiffel Tower) ประตมิากรรมเหล็ก  สญัลักษณ์ประจํา กรงุปารสี 

ใหท้่านถา่ยภาพอันน่าประทับใจ (หมายเหตุ: ราคาทัวรน์ี้ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตข์องหอไอเฟล )  

จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูคูก่ับประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แหง่ชยั

ชนะของจักรพรรดนิโปเลยีน ในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี ค.ศ.1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค .ศ.

1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น  (ถา่ยรปูดา้นนอก) คูก่ับ พพิธิภณัฑล์ูฟร์ (Louvre) หรอืในชือ่ทางการวา่ The 

Grand Louvre เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ตัวตกึทีต่ัง้ เคยเป็นพระราชวังมากอ่น     โดยกษัตริยฟิ์ลปิ-ออกัสตัส สรา้งเป็นป้อมปราก าร 

จากนัน้พระเจา้ชารล์ที่  5 ไดข้ยายป้อมปราการลฟูรใ์ห ้ เป็นพระราชวัง ซึง่พระเจา้หลยุส ์ 13 

และ 14 เคยประทับอยูท่ีน่ี่ ปัจจบุัน ลฟูร ์เป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะ

ทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา่ 40,000 ชิน้ มตีัง้แตศ่ลิปะ สมัยอทีรัสกัน   กรกี 



 

 

โรมัน อยีปิตภ์าพเขยีนและปตมิากรรมยคุเรเนสซองซ ์ถา่ยรปูกับปิรามดิแกว้   ซึง่เป็นทางเขา้

หลัก ออกแบบโดยสถาปนกิเชือ้สายอเมรกิัน  – จนี  ชืน่ชมกับภาพวาดโมนาลซิา  ของเลโอ

นารโ์ด ดาวนิช ีจติรกรและสถาปนกิอัจฉรยิะ  ชาวอติาเลยีน ภาพวาดชวนพศิวงเนื่องมาจาก

รอยยิม้อันเป่ียมดว้ยเลศนัยของนางทีอ่ยูใ่นภาพจนทําใหผุ้ค้นวจิารณ์กันมากวา่แทจ้รงิแลว้โม

นาลซิา่ คอืใครกันแน่ เป็นบรุษุหรอืสตร ีชมรปูปั้นภาพเทพ ธดิาวนัีส (Venus Demilo) และ

ศลิปะสําคัญของโลก ภายในพพิธิภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

บา่ย นําทา่น ลอ่งเรอืบาโต  มชุ (Bateaux Mouches Cruise) ชมแมน้ํ่าแซน  (Seine River) 

ทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆ

ตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํ่า เชน่ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟู และโบสถโ์นตเตรอดาม สะพานอเล็ก

ซานเดอรท์ี ่3 เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ สําหรับนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก  คําวา่ 

บาโต มชู (Bateaux Mouches) นัน้เป็นคําทีม่าจากชือ่เครือ่งหมายทางการคา้ ของ คอมปานี 

เดส บาโต มชู ซึง่เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารลอ่งเรอืในกรงุปารสี  เรอืทีนํ่าเทีย่วนี้เป็นทีน่ยิมมาก

ใน ปารสี เรอืมทีีนั่ง้เยอะและจะมบีรเิวณทีเ่ปิดและปิดหลังคาใหเ้ลอืกน่ังได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรใหท้า่นได ้  อสิระช้อปป้ิงในกรงุปารสี  ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงแฟชัน่

ของโลก เป็นเมอืงทีเ่ป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ ณ ถนนฌ็

องเซลเิซ่  Champs-Élysées มคีรบครัน้ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ,เครือ่งประดับ ,

เครือ่งสําอาง,น้ําหอม ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําจากเกอืบทั่วทกุมมุโลก

ไดท้ีเ่มอืงนี้ 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 หรอืจะ เลอืกชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่จกลางกรงุปารสี  แกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer  

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

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

(โรงแรมอยูใ่กลส้ถานรีถไฟฟ้าใตด้นิใชเ้วลาเดทิาง 5นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่  พระราชวงัแวรซ์ายส์  (Versaille Palace) อันยิง่ใหญ ่ทีส่รา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 เขา้ชมภายในพระราชวังที่ ภายในตกแตง่อยา่งวจิติร

อลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่ง

มหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง ,ทอ้งพระโรง

ทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง , หอ้งอพอลโล , หอ้งเมอควิรี่ , หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ี

ความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์

มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับ

จัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่ 16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิีทีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่  La Vallee Outlet  เอาทเ์ล็ททีร่วมเอาแบรนดช์ัน้นําตา่งๆมากกวา่ 110 

แบรนด ์อยูห่า่งจากปารสีไปประมาณ 35 นาท ีมกีารออกแบบลักษณะคลา้ยๆกับหมูบ่า้นขนาด

ยอ่มๆ แบรนดช์ัน้นําตา่งมทีัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ 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 ทีล่ดหนักมากแบบไม่

ซือ้ไมไ่ด ้สว่นมากสนิคา้ทีนํ่ามาขายจะเป็นคอลเลกชนักอ่นหนา้แบบลา่สดุราคาจะลดอยา่ง

นอ้ย 33% นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร คาเฟ่ และอารต์แกลอรี ่ Espace La Vallée Village อกี

ดว้ย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่กั   Kyriad Paris Nord Porte De St Ouen หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่   อสิระเต็มวนัในกรงุปารสี                                                                                  

(B/-/-) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเที่ ยว หรอื พกัผอ่น ทีก่รงุปารสี  ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิาร

อาหารและรถโคช้) หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีม

ความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของ

ทา่น 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วและกจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไม่

ควรพลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทาง

โดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี 

เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร ่ซึง่คณุจะไดพ้บตัว

ละครดสินียท์ีค่ณุชืน่ชอบ อาท ิเชน่ มกิกี ้เมาส ์ (Mickey Mouse), โดนัลด ์ดั๊ก (Donald 

Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดย

จะเป็น Disneyland park และ  

Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้น

ขายอาหารและของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผัสกับมนตเ์สน่ห์

และกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝรั่งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจาก

ดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญา

ลักษณ์อันโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 พพิธิภณัฑน์ํา้หอม  (Fragonard) พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัด

แสดงวธิกีารผลติน้ําหอมในปัจจบุัน ของโรงงานผลติน้ําหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอัน

โดง่ดัง ทีม่แีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงของโลก

น้ําหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นี้กอ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยูเ่ดมิของ นโปเลยีน 

โบนาปารต์ที ่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แตล่ะหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับ

บรรจภุณัฑบ์รรจน้ํุาหอมตัง้แตส่มัยอดตีจนถงึปัจจบุัน และบอกเลา่เรือ่งราวการผสมผสานกลิน่

น้ําหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารสีทีไ่มเ่หมอืนใคร 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้น้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย  

 พระราชวงัฟงแตนโบล  (Palace of Fontainebleau) เป็นพระราชวังทีต่ัง้อยูร่าว  55 

กโิลเมตรจากศนูยก์ลางของกรงุปารสีในประเทศฝรั่งเศส  ทีเ่ป็นพระราชวังหลวงทีใ่หญท่ีส่ดุ

พระราชวังหนึง่ของฝรั่งเศส  ยอ้นกลับไปตัง้แตส่มัยศตวรรษที่  12 จนมาถงึศตวรรษที่  18 

กษัตรยิแ์หง่ประเทศฝรั่งเศสตา่งก็ใชพ้ระราชวังฟงแตนโบล  (Château de Fontainebleau) 

แหง่นี้เป็นทีพํ่านักอาศัย ปัจจบุันนี้พระราชวังฟงแตนโบลไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมเพือ่

รับรูเ้รือ่งราวประวัตศิาสตรแ์ละความเป็นมาในสมัยกอ่น  อกีทัง้เปิดใหไ้ดเ้ขา้ไปสมัผัสความ

ยิง่ใหญ ่อลังการ และหรหูราของพระราชวังแหง่นี้อกีดว้ย  โดยพระราชวังนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดัง

ขึน้มาจากการทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนที่  1 (Napoleon I) ไดเ้ขา้มาอาศัยอยูท่ีน่ี่  ทําใหส้ามารถ

ดงึดดูเอานักทอ่งเทีย่วและชาวฝรั่งเศสใหเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วทีน่ี่อกีดว้ย  สําหรับใครทีถ่อื

บัตร Navigo Pass นัน้สามารถเดนิทางไปยังพระราชวังฟงแตนโบลไดฟ้ร ี



 

 

 สวนสาธารณะตยุเลอรี (Tuileries Garden หรอื Jardin des Tuileries) เป็น

สวนสาธารณะทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุปารสี  วยเนื้อทีถ่งึ  175 ไรถ่กูสรา้งขึน้โดย  แคทเธอรี  เดอ 

เมดชิ ิ (Catherine de Medicis) เดมิทีเ่ป็นสวนของพระราชวังตยุเลอรี  ถกูเปิดใหเ้ป็น

สวนสาธารณะหลังการปฏวัิตฝิรั่งเศสในชว่งศตวรรษ ที ่19-20 และถกูยกใหเ้ป็นมรดกโลก

ยเูนสโกรมิฝ่ังแมน้ํ่าแซน จัดเป็นสวนสาธารณะทีส่วยทีส่ดุในกรงุปารสี  เมือ่ทา่นเดนิมาถงึสระ

น้ําใหญก่ลางสวนตยุเลอรี  ทา่นจะเห็นประตมิากรรมของศลิปินชาวอติาลี  ชาวฝรั่งเศส  

(Alberto Giacometti และAuguste Rodin) ทีเ่รยีงรายอยูร่าวกับศลิปะมชีวีตินับเป็นความลง

ตัวของศลิปะกับธรรมชาตทิีก่ลมกลนืหาดไูดย้ากยิง่ 

ทีพ่กั   Kyriad Paris Nord Porte De St Ouen หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  กรงุปารสี – สนามบนิกรงุปารสี                                                                   (B/-/-

) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   นําคณะเดนิทางสู ่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 – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

06.45 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

***ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์**  

*** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง *** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันํา

เทีย่ว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้  ๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทา งทอ่งเทีย่ววงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไข

ตามกรมธรรม ์ 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขับรถทีไ่ดร้ับการอนุญาตถกูตอ้งตามรายการทีร่ะบ ุ

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ   



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้ และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (อัตราคา่ธรรมเนียม 4,500 บาท/ทา่น) 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก (เทีย่วละ 5 ยโูร / ตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน (สายการบนิเอตฮิัด แอรเ์วย ์อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 30 กก. 

/ทา่น) 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิสําหรบัเจา้ทีใ่หบ้รกิารทีป่ระเทศฝร ัง่เศส 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คน

ไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะ

ชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่น

ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท

ฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้หากผูเ้ดนิทางไมค่รบ 20 ทา่น  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไ ดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // 

[หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง  (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่



 

 

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดย

ทา่นยนืยันวา่ไดศ้กึษาและรับทราบรวมถงึยอมรับเงือ่นไขยกเลิ กการจองนี้และจะไมนํ่ากฎระเบยีบของ

พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทีย่วและมัคคเุทศกม์ากลา่วอา้งเพือ่ขอคนืคา่มัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดทีไ่ดช้ําระไป

แลว้  

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 20 ทา่น ตามทีก่ําหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน

เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่ กับความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่ว

ตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ  8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผู ้

เดนิทาง ซึง่ตอ้งไมทํ่าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การนําสิง่ของมคีา่ทีซ่ือ้จากตา่งประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จํากัด เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่

จดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูร้ับผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอื



 

 

ขอ้จํากัดในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพั่ก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิท

รถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ 

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น) 

 

** สําคญั !! เอกสารแปลภาษาองักฤษจะตอ้งมตีราประทบัตรวจลงตรารบัรองนติกิรณ์ จาก

กรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศ ทุกฉบบั ** 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + 
หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทุกเลม่ 

o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซ็นตเิมตร จาํนวน 2 รปู 
ขึน้อยูก่ับ 
ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รปูตวัอยา่งดงันี)้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

o หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คา้ขาย สําเนาหลักฐานทางการคา้ เชน่  ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผู ้

เดนิทาง + แปลภาษาองักฤษ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  
*พนกังาน บรษิทั  หนังสอืรับรองการทํางาน ตัวจรงิ  ระบุชือ่- ตาํแหนง่- เงนิเดอืน- วนัลาใหค้รบ  เป็น

ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช ้

ชือ่แตล่ะสถานทตู  
*เจา้ของบรษิทัและกรรมการบรษิทั สําเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภาษา

องักฤษ  
*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักัด หนังสอืรับรองเป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ 

 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทูตรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออม
ทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิ
ของทา่นสมบูรณ์ทีสุ่ด)  

*1.หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY 
CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 
*2.Statement เป็นภาษาองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคาร
ตวัจรงิ  

*******************สําคญัในการขอสเตทเมน้ท*์******************** 
** กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ (ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลูกคา้วา่ควรจะตอ้งไปขอ

จากธนาคารวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  

 



 

 

* เด็กจะตอ้งทําเอกสารรับรองบัญช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบัญชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคาร
บดิาหรอืมารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกันไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสาร

แยกคนละชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิา
มารดาไมไ่ด ้

เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้ง
ออกโดย 

ทีว่า่การอําเภอ + แปลภาษาองักฤษ 
o สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o สําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื สําเนาสูตบิตัร 1 ชุด +แปลภาษาองักฤษ 

o สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด + แปลภาษาองักฤษ 
***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.สําเนาสมรส 2.สําเนาใบมรณะบตัร โดย

เอกสารท ัง้หมดจะตอ้งมกีาร แปลภาษาองักฤษ 
o สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้ม)ี 1 ชุด+ แปลภาษาองักฤษ 

o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 
การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่ 

คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
o หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลาและ 
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานทูต 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 

คาํอธบิายเพิม่เตมิสําหรบัการขอรบัรองนติกิรณ์ ในเอกสาร 
ทุกทา่นสามารถดาํเนนิการขอรบัรองนติกิรณ์ ไดท้ ีก่รมการกงสุลแจง้วฒันา ไดต้ ัง้แตเ่วลา 08.30-
15.30น. ในเวลาราชการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ สําหรบัเอกสารในการขอรบัรองนติกิรณ์ ลงิคด์า้นลา่ง 
http://www.consular.go.th/main/th/services/111079-เอกสารทีต่อ้งเตรยีมเพือ่ขอรบั

การนติกิรณ์.html 
********************************************************************  

 

*หมายเหต*ุ การนดัควิยืน่วซีา่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยา่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจาํนวนควิของ
สถานทูตใน 

แตล่ะวนั เพราะฉะน ัน้ วนัทีลู่กคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไดย้ืน่เสมอไป 
*เอกสารทีใ่ชย้ ืน่อาจจะมปีรบัเปลีย่นบางอยา่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทางเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเทา่น ัน้  
การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์
ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิและจะคนื 

ใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นี้จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 


