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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ปารีส – รูอ็อง – อาสนวิหารรูอ็อง – หอนาฬิกาโกร์ – ซอร์ลอซ – เมืองโดวิลล์ - 
                ชายหาดโดวิลล์ 

01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส(ชาร์ล เดอ โกล) ประเทศฝร่ังเศส  โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 
เท่ียวบินท่ี EK373 (20.20-00.35) / EK71 (03.20-08.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.55 
ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลงัผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านผ่านชมกรุงปารีสอันทันสมัย และเมืองแห่งแฟชั่น น าท่านเดินทางสู่
เมืองรูอ็อง(Rouen) อดีตเมืองหลวงของนอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสท่ีเคยเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

และมั่งคั่งท่ีสุดของยุคกลาง ท่ีเป็นท่ีตัง้ของส านักงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บภาษีของนอร์มองดีในยุค
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กลาง และเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์แองโกล-นอร์มันท่ีปกครองทัง้อังกฤษและบริเวณส่วนใหญ่ของ
ฝรั่งเศส น าท่านแวะถ่ายภาพอาสนวิหารรูอ็อง(Rouen Cathedral) หรือชื่อทางการคือ อาสนวิหาร
แม่พระแห่งรูอ็อง อาสนวิหารศิลปะแบบโกธิค เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ รวมทัง้
หัวใจด้วย ด้านหน้าอาสนวิหารรูอ็องเป็นผลงานของ โกลด์ มอแน เป็นภาพเขียนชุดท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นท่ี

รู้จกักนัทัว่โลก ท่ีวาดภาพเดียวกนัแต่ต่างเวลากันตามแสงสีท่ีเปล่ียนไปเร่ือย ๆ และน่าประทบัใจที่สุดใน
ประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยู่บนถนนเส้นเดียวกบัหอนาฬิกาโกร์-ซอร์ลอซ (Gros Horloge) สามารถเดินเท้า
ชมหอนาฬิกาได้ มหาวิหารแห่งรูอ็องได้ชื่อว่าเป็น มหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส และเคยครอง
อันดับส่ิงปลูกสร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ตัวมหาวิหารโดดเด่นด้วยการประดับตกแต่ง
ประติมากรรม จิตรกรรม กระจกสีอันงดงามประณีตทัง้โบสถ์ ส่วนหอคอยของอาคารมียอดเป็นส่วนท่ี
เรียกว่า "มงกุฎแห่งนอร์มังดี" ด้วยสัดส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในด้วยบันไดสามัคคีของพระ
วิหารมีพืน้ท่ีท่ีเงียบสงบส าหรับการนมัสการทางจิตวิญญาณ มีหน้าต่างกระจกสีอันประณีตถึง 80 แห่ง
ช่วยให้แสงสามารถกรองเข้าไปในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิได้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ (Deauville) เป็น
เมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ท่ีมีท่าเรือ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว คาสิโน และร้านค้า และเมืองนีม้ีตึกสวยงาม
ทัง้เมือง ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองท่ีเต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูก
ขนานนามว่า Parisian Riviera ตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 19 เมืองโดวิลล์แห่งนีไ้ด้กลายเป็นเมืองพักผ่อน
ของชนชัน้สงู คนรวย และคนมีชื่อเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแรกท่ี Coco Chanel มาเปิดร้านค้าของตนเอง 
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ทัง้ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบ
รนด์เนมตามอธัยาศยับนถนน Deauville mail street อย่างจใุจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Mercure Deauville Centre, Deauville หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 3 โดวิลล์ - มงแซ็ง มีแชล - วิหารมง แซ็ง มีแชล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint-Michel) หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีห้ามพลาด และยงั
มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม
อนัดบั 3 รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเข้าชมวิหารมงแซ็ง มีแชล(Mont Saint-Michel) เป็นวิหารคริสตจักรท่ีมีต านานเล่าเร่ืองท่ี
น่าสนใจ วิหารแห่งนีต้ัง้อยู่บนเกาะกลางทะเล ชื่อเดิมเรียกว่า มงตงบ์(Mont Tombe) จากความงดงาม

ของสถาปัตยกรรมรวมกับสภาพแวดล้อม สวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยาย เพราะมีการออกแบบ
ผสมผสานระหว่างโกธิคและโรมาเนสก์ ท่ีมีความเก่าแก่เต็มไปด้วยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ ในปี ค.ศ.
1979 ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และสถาปัตยกรรมโดยองค์การยเูนสโก 
วิหารแห่งนีม้ีต านานเล่าต่อกนัมาว่า มีเทวดามีแชล มาเข้าฝันนกับุญ โอแบร์ บิชอป ให้สร้างวิหารแห่งนี ้
ขึน้มา ด้วยอภินิหารต่างๆ จึงท าให้นกับุญเชื่อและลงมือสร้างวิหารแห่งนีข้ึน้มา ตวัวิหารถกูก่อสร้างด้วย
หินแกรนิตมีความสงูถึง 155 เมตร บนยอดของวิหารมีรูปปัน้ทูตสวรรค์มิคาเอล สร้างโดยประติมากรผู้มี
ชื่อเสียงโด่งดงันามว่า เอมานูแอล เฟรมีเย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Mont Saint Michel, Mont Saint-Michel หรือระดับเทียบเท่า 
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 4 มงแซ็ง มีแชล – ก็อง – ปารีส – ย่านมงมาตร์ - ประตูชัย Arc de Triomphe - ชองเอลิเซ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองก็อง (Caen) อีกหน่ึงเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์ ท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
แคว้นนอร์มงัดี เป็นบ้านเกิดของ William the Conquere บุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ฝรั่งเศส ผู้ก่อตัง้
ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเมืองก็องเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองท่ีทนัสมัยด้วย ส่ิงก่อสร้าง และ
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ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีผสมผสานกนัได้อย่างลงตวักบัส่ิงก่อสร้าง สถาปัตยกรรมในอดีตท่ียังคง
หลงเหลืออยู่ นกัท่องเท่ียวจะได้ชมทศันียภาพตวัเมืองจากแนวก าแพงของปราสาทก็อง ซึ่งถือเป็นจดุชม
วิวท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหน่ึงของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่กรุงปารีส ระยะทาง 241 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
(France) เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมาก
ท่ีสุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  น าท่านเดินทางสู่ย่านมงต์มาตร์  

(Montmartre) ย่านส าคญัอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นท่ีพ านกัของชมุชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึง
ยังเป็นจุดก าเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายอีกแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่งเปล่ียนแปลงไป
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มากมายในปัจจบุนันี ้ เพราะถนนหลายสายได้ถกูเปล่ียนเป็นย่านไนต์คลบั, แหล่งจดัแสดงโชว์กลางคืน, 
ระบ าแคนเตะขาสงู ซึ่งประดบัประดาด้วยแสงสีท่ีฉดูฉาด รวมถึงการค้าประเวณีท่ียงัไม่เลือนหายไปจาก
เมืองนี ้ซึ่งมีโรงละครกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงจากบทประพันธ์จนน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Hollywood นัน่ก็
คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) น าท่านขึน้รถราง เพื่อขึน้ไปชมความสวยงามของ ซาเคร-เกอร์ 
บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานท่ีท่ีถูกขนานนามว่าเป็น 
“หัวใจอันศักด์ิสิทธ์ิของปารีส” และ วิวของกรุงปารีส น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์
เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน 
พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC DeTriumph) อนุสรณ์สถานท่ีส าคัญของปารีส ได้รับการ
ยอมรับให้เป็นประตูชัยท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก รวมทัง้ยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – จัตุรัสทรอคาเดโร – ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทัง้แง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนีอ้าจ
นบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการที่สดุในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO 

ภายในมีส่ิงก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal 
Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตท่ีมีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บันไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลง
บันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง  น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบัสญัลกัษณ์พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บ   
รักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา 
(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอ
นาร์โด ดาวินชี น าท่านล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซน ผ่านชมหลายสถานท่ี
สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอร์ทเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสอง
ชัน้ โดยชัน้ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือ
ประมาณ 1 ชัว่โมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 6 ปารีส - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - Galleries Lafayette - La Vallee Outlet 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส 
ท่ีน่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง 
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ประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  น าท่านช้อปปิ้งต่อ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนีม้ีเอกลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะ
หลังคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็ก
ประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมาก
ในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 มีสินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ 
เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า 
กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบทกุยี่ห้อ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิง้ต่อท่ี Lavallee Outlet เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมให้
เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach,  Calvin  Klien,  Amani,  Burerry,  Fred  Perry, Versace,  Diesel, 
Givenchy,Jimmy  Choo,  Longchamp,  Michael  Kors,  Roberto  Cavalli,  Samsonite,  Polo  Ralph 
Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่น ๆ อีกมากมาย 
อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศัย ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK) เท่ียวบินท่ี EK76 

(21.35–07.20(+1) / EK372 (09.30–18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 ชัว่โมง (รวม
เวลาแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 7 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
FLIGHT ราคา 
เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

02 – 08 มิ.ย. 2566 (วันหยุดวิ
สาขบูชา) 

EK373(21.25-00.50) / EK71(04.05-09.25) 
EK76(21.55-06.35(+1)/EK372 (09.40-19.15)   79,999.- 79,999.- 15,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
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ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง  หากท่านได้
ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขได้ 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึน้ในส่วนของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบังคบัให้เด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียงขนาด
ของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้าบญัชี ท่ี

นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วันก่อน

การเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต ่า 2 หน้า เพื่อท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

4. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทนัที 
5. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะ
และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จาก
ทางเจ้าหน้าท่ี 



 

2306-1101-KER160712                                               www.smileytour.com                                                                      Page 13 of 17 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้อง
ดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและบริษัท 
1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้ เดินทาง 

ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ เล่ือนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจอง
ไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวันเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงิน
เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยท่ีสุด
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและคืน

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกดหรือค่า
มัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่าย
การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
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หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่า
ไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิด
จากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนัง่วิล
แชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็น
รายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้ เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  
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4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร์นัน้
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะต้องเป็นผู้ เสียค่าปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม  
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7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ
ห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั ง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้ เก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ ประเทศ
ท่ีท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


