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วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี     

2 สนามบินชางง ี– สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง – มองซแซงตมิเชล    
Ibis Pontorson Baie Du, Mont 

Saint Michel หรือเทียบเทา  

3 มองซแซงตมิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวรซายส  – เอาทเล็ท ลาวาเล    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรือเทียบเทา  

4 

หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑลูฟวร – มงตมาตร มหาวิหารซาเคร

เกอร – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอรด – เสาโอเบลิสก  

โรงอุปรากรปาแลการนีเย – ลองเรือบาโตมูช 
   

Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรือเทียบเทา  

5 อิสระเลือกทองเที่ยวหรือชอปปงตามอัธยาศัย    
Ibis Paris CDG Airport, Paris 

 หรือเทียบเทา  

6 สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล – สนามบินชางงี     

7 สนามบินชางง ี– สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



2306-2601-ZGCDG2301SQ                                              www.smileytour.com                                                      Page 3 of 18 

 

 

BKK       SIN SIN       CDG 

  
SQ711 18.30 21.55 SQ336 00.15 07.35 

      

CDG       SIN SIN       BKK 

  
SQ335 12.00 06.50+1 SQ708 09.30 11.00 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 
ราคาทัวรเด็ก/ทาน 
(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
หองพักเดี่ยว 

29 มี.ค. - 04 เ.ม.ย. 2566 59,990 56,990 44,990 10,000 

11 – 17 เมษายน 2566 69,990 66,990 46,990 12,000 

09 – 15 พฤษภาคม 2566 59,990 56,990 44,990 10,000 

16 – 22 พฤษภาคม 2566 59,990 56,990 44,990 10,000 

30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2566 61,990 58,990 44,990 10,000 

06 – 12 มิถุนายน 2566 59,990 56,990 44,990 10,000 

13 – 19 มิถุนายน 2566 59,990 56,990 44,990 10,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

 

อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 
ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาเงินในแตละวัน) 

นักทองเท่ียวจายตามจริงกับศูนยยื่น โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และใหคำแนะนำแกทาน 

 

 

 

 

 

  

โปรแกรมเดินทาง 7 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 
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Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 

 

15.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
18.30 ออกเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 
21.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร 

 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง – มองซแซงตมิเชล

 
00.15 นำทานออกเดินทางสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ366  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.35 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำทานผานดานตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระพรอมออก

เดินทางตามรายการ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
 

นำทานเดินทางไปยัง เมืองรูอ็อง (Rouen) เปนเมืองท่ีอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันเปนเมืองหลวงของ
แควนนอรมังดีเหนือ นําทานชมดานนอกของ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง 
(Cathedral Notre-Dame de Rouen) เปนมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ที่สรางขึ้นอยางสวยงามในสไตลโกธิค หลังจากนั้นนํา
ทานเดินชม หอนาิกาดาราศาสตร(Gros Horloge) ที่มีความเกาแกสมัยศตวรรษท่ี 16 ปจจุบันน้ันถือวาเปนหนึ่งในอนุสรณสถานทาง
ประวัติศาสตรที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
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นำทานเดินทางสู มองซแซงตมิเชล (Mont Sant-Michel) เปนหนึ่งในสถานท่ีทองเที่ยวหามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงาม
ของสถาปตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝนเลยทีเดียว และ ‘มงตแซงตมิเชล’ ยังถูกยกใหเปน สิ่งมหัศจรรยของโลกตะวันตก 
(Wonder of the Western World) วิหารแหงนี้ยังเปนสถานที่ทองเท่ียวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล
และพระราชวังแวรซายน นำทานชมดานนอกของ มหาวิหารมองซแซงตมิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไมรวมคาเขาชม
ภายในโบสถ ประมาณทานละ 11 ยูโร) เปนวิหารที่ตั้งอยูบนเกาะโดดเดนเปนสงากลางทะเลชายฝงตะวันตก บริเวณแควนนอรมองดี สูง
จากระดับนํ้าทะเลความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร นำทานชมบานเรือนที่ไดรับการอนุรักษยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง 
ปจจุบันดัดแปลงเปนรานรวงขายของท่ีระลึกใหทานเลือกซื้อสินคาไดอยางเพลิดเพลิน  

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ที่พัก Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 มองซแซงตมิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวรซายส – เอาทเล็ท ลาวาเล

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

นำทานเย่ียมชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) หรือที่เรียกวา “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานท่ี

อันหรูหราแหงน้ีเปนพระราชวังหลวงตั้งอยูที่เมืองแวรซายส ในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวัง

แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อป 1979 จากองคการยูเนสโก พระราชวังแวรซายสเปน 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน โดยพระเจาหลุยสที่ 14 มีพระประสงคใหสรางพระราชวังขึ้นเพื่อเปนศนูยกลางในการปกครองของพระองค 

โดยใชเงินในการสรางท้ังหมด 500,000,000 ฟรังกและคนงานกวา30,000 คนพระราชวังแวรซายส เปนพระราชวังท่ีประทับท่ีสมบูรณ

แบบ 
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โดยพระราชวังใหญโตสวยงามแหงนี้สรางดวยหินออนสีขาว ภายในแบงออกเปนหอง เชน หองบรรทม หองเสวย หองสำราญ เปนตน ซึ่ง

แตละหองลวนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยูตามผนังหอง ซึ่งทั่วโลกยกยองวาพระรางวังแวร

ซายส เปนท่ีรวบรวมเอกลักษณแหงศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉอนโลกทั้งมวล จนมีคำกลาววา ” คราใดใครไดเยือนแวรซายส ครา

นั้นเขาไดเห็นโลกอันศิวิไลซที่แทจริงแลว ” พระราชวังแวรซายสจัดหองเปนสัดสวนอยางสมพระเกียรติที่สุดและแตละหองไดสรางอยาง

วิจิตรบรรจงใหความสอดคลองกับเหตุการณและนามของหองอยางย่ิง ไฮไลทที่ไมควรพลาดคือ หองกระจก (The Hall of Mirrors) เปน

หองที่ใหญที่สุดของแวรซายสในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสารท หองนี้พระเจาหลุยสที่ 14 ทรงกำกับการกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำทานเดินทางสู เอาทเล็ท ลาวาเล (La Valley Village Outlet) เปนเอาทเล็ทจำหนายสินคาแบรดเนมชื่อดังตางๆ โดยจำหนายใน
ราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และมีบางชวงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลตางๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือ
มากกวา ทำใหเปนสถานที่ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเท่ียวที่ช่ืนชอบการช็อปปงสินคาแบรนดเนม 

 
ค่ำ เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาทองเที่ยวอิสระอาหารค่ำ 
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
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Day4 หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส – พิพิธภัณฑลูฟวร – มงตมาตร มหาวิหารซาเครเกอร – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอรด – 

เสาโอเบลิสก – โรงอุปรากรปาแลการนีเย – ลองเรือบาโตมูช 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นำทานเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดมารคแหงฝรั่งเศส เปนหอคอยโครงสรางเหล็กตั้งอยูบนช็องเดอมาร บริเวณแมน้ำ
แซน ในกรุงปารีส เปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศสท่ีเปนที่รูจักกันทั่วโลก  
นำทานถายรูป ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เปนสถาปตยกรรมกลางแจงขนาดใหญ ตั้งอยูบนจัตุรัสชารลเดอโกล 
(Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแหงนี้เรียกไดวาเปนสถาปตยกรรมสำคัญของเมืองท่ีอยูคูเมืองปารีส นำทานถายรูปคู พิพิธภัณฑ
ลูฟวร (Louvre Museum) ) (ไมรวมคาเขาชมภายในพิพิธภัณฑ ประมาณทานละ 80 ยูโร) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงที่สุดใหญ
ที่สุดและเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณคาไวมากกวา 40,000  ชิ้น รวมไปถึงผลงานช่ือกองโลกอยาง 
“ภาพวาดโมนาลิซา” หรือ รูปปน Venus de Milo และเปนหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตรช่ือดังระดับโลกอยาง “รหัสลับดาวินซี” (The 
Davinci Code)  
 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก 
  

นำทานเดินทางสู มงตมาตร (Montmartre) เปนยานสำคัญอีก แหงของเมืองปารีส อยูสุดเขตทางเหนือของ
ปารีส มีลักษณะเปนรวมถึงยังเปนจุดกำเนิดผลงานดานศิลปะของศิลปนมากมายแหงของเมืองปารีสในอดีต  
นำทานชม มหาวิหารซาเครเกอร (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแหงพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเปนโบสถคาทอลิกที่ตั้งอยูบนเนิน 
Montmartre หรือเรยีกอีกชื่อวา ภูเขาแหงผูพลีชีพในศาสนา ภายในโบสถยังมีภาพโมเสกที่ใหญที่สุดโลก รวมถึงไปรออแกนขนาดใหญของ
โบสถที่ถูกสรางโดย อริสทิด คาวาเย – คอลต ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอรจะเปนการกอสรางสไตลบาเซนไท ที่เต็มไปดวยมนต
ขลัง ที่นี่ยังเปนจุดชมวิวทิวทัศน มีทัศนยีภาพที่สวยงาม เปนสถานที่สำหรับหนุมสาวนิยมมาเดนิเลนกัน ถายภาพ ดานหนาโบสถยังมีจุดขาย
ของท่ีระลึก  
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นำทานเดินทางสู จัตุรัสปลัสเดอลากงกอรด (Place De La Concorde) เปนสถานที่แหงความทรงจำทางประวัติศาสตรการนองเลือด
ครั้งใหญในกรุงปารีส เปนสัญลักษณของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเปนจุดจบของพระเจาหลุยสท่ี 
16 พรอมกับพระนางมารีอังตัวเนต ดวยเครื่องประหารกิโยติน นับเปนสถานที่เที่ยวที่นาสนใจอยางยิ่งนอกเปนสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตรของประเทศฝรั่งเศสแลวปจจุบันเปนที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำคาสัญลักษณแหง
มิตรภาพของประเทศอียิปตและประเทศฝรัง่เศสซึง่ถูกสงใหเปนของขวัญแกพระเจาชารลที่ 10 ในปค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือ
การทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เลาเรื่องราวสมัยฟารโรหรามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ดวยตัวภาษาอียิปตโบราณที่มีอายุกวา 
3,000 ป นำทานถายรูปดานนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยูตรงใจกลางเมืองปารีสสราง
โดย ชารล การนีเย ตามแบบสถาปตยกรรมฟนฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตงที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทาน ลองเรือชมแมน้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เปนหนึ่งในผูใหบริการเรอืนำเที่ยวในแมน้ำแซนยอดนิยมเจาหนึ่ง อีก
ทั้งยังเปนบริษัททัวรที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เกาแกที่สุดในกรุงปารีสดวย ใชเวลาลองประมาณ 1 ช่ัวโมง ชมสถานที่สำคัญท่ีแมน้ำทอด
ผานอยางเชน หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟ สะพานอเล็กซานเดอรท่ีสามเปนกิจกรรมที่นิยมกันอยางมากที่จะนั่งเรอืชมเมืองปารีส เรียกไดวา
เปนไฮไลทสำคัญถาหากใครไดมาเมืองปารีสตองไมพลาดกิจกรรมลองเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอยางแนนอน  

ค่ำ เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาทองเท่ียวอิสระอาหารค่ำ 
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
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Day5 อิสระเลือกทองเที่ยวหรือชอปปงตามอัธยาศัย 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 อิสระทองเท่ียวแบบเต็มวัน ทั้งน้ีมีหัวหนาทัวรพรอมใหบริการแนะนำการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ 

- ดิสนียแลนด ปารีส (Disneyland Paris) ศูนยรวมจินตนาการที่สุดแสนจะวิเศษโลกแหงเทพนิยาย เปนสวนสนุก

แหงท่ีสองท่ีเปดนอกประเทศอมเรกิา USA และเปนดิสนียแลนดแหงแรกและแหงเดียวของยุโรป จึงไมนาแปลกใจ

ที่ดิสนียแลนดปารีสจะเปนสวนสนุกที่มีผูเขาชมมากที่สุดเปนอันดับ 1 ของยุโรป ตั้งอยูหางจากใจกลางเมืองปารีส

ประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ Disney Studio หรือโรงถายภาพยนตร

ของดิสนียแลนด และ Disneyland Park หรือโซนสวนสนุก 

- โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยูตรงใจกลางเมืองปารีสสรางโดย ชารล การนีเย 

ตามแบบสถาปตยกรรมฟนฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแตงท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร 

- แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) เปนหางหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของปารีส ภายใน

อาคารท่ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม ที่แมวาเราจะไมไดตั้งใจไปชอปปงแบรนดเนมก็ยังควรคาแกการไปเดนเลน

อยูดี ตั้งอยูบนถนนโฮสมานน(Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกลกับโรงโอเปราการนิเยร(Opera 

Ganier) เปดใหบริการครั้งแรกในป ค.ศ.1912 เดิมทีกอนที่จะมาเปนหางสรรพสินคาแฟชั่นชั้นนำของโลก

ยางทุกวันนี้แตกอนเปนแครานคาขายเสื้อผาเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แตภายหลังไมนานไดมีการขยับ

ขายพื้นที่เพ่ือใหเพียงพอ ตอจำนวนพนักงานและลูกคาท่ีมาจับจายใชสอย เพราะในแตละวันมีลูกคาเขาออกที่

หางนี้เฉลี่ยแลว 1 ลานคนตอวันเลยทีเดียว มีเนื้อที่ท้ังหมดราวๆ 500,000 ตรม. ทั้งหมด 5 ช้ัน 

- ถนนฌ็องเซลิเซ (Champs Elysees) เปนจุดที่ทานสามารถชอปปงรานคาแบรนดดังระดับโลก เปนถนนแหงหนึ่ง

ที่ไดชื่อวาสวยท่ีสุด ทอดยาวอยู ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  กลายเปนถนนชอปปงสายสำคัญที่ไดช่ือวาสวยงามท่ีสุดในโลก นอกจากสอง

ขางทางจะรวมรวบแหลงรานคาสุดหรูแบรนดดังระดับโลกมากมายแลว ยังเต็มไปทุกสิ่งที่คณุตองการ ทั้งรานอาหารและขนมสุดหรู 

- มงตมาตร (Montmartre) เปนยานสำคัญอีกแหงของเมืองปารีส อยูสุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเปนเนินเขาสูง 130 เมตร 

เปนท่ีพำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเปนจุดกำเนิดผลงานดานศิลปะของศิลปนมากมายแหงของเมืองปารีสในอดีต 

 

ที่พัก Ibis Paris CDG Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา 



2306-2601-ZGCDG2301SQ                                              www.smileytour.com                                                      Page 10 of 18 

 

 

 

Day6 สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล – สนามบินชางงี 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชานำทานเดินทางเขาสู สนามบินปารีส ชารล เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

12.00 นำทานออกเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ355 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

06.50 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร 

09.30 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ708 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
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สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมชำระเงนิมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 30 วัน 

กอนการเดนิทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดนิทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการ) 

3. ทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการ

แนะนำเทานั้น 

4. นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพ่ือขอวีซาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน 

วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน หากระยะเวลานอยกวาที่ระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซาประเภทอื่นซึ่งอาจมีคาใชจายเพิ่ม หรือมี

ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูใน

รายการทัวร) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. เงื่อนไขประกันโควิดเปนไปตามกรมธรรมและบริษัทประกันเปนผูพิจรณา 
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