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BBBIIIGGG   PPPRRROOO   555   
“““GGGEEERRRMMMAAANNNYYY   ---   FFFRRRAAANNNCCCEEE   888   DDDAAAYYYSSS””” 

วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต เสาร์ 
20.30 น. 
 
 

พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 
9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน  

23.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินแฟรงค์เฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย์ กลาง
การการพาณิชย์และการบิน โดยเท่ียวบินท่ี TG920 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การ
พลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ - รูเดสไฮม์ - น่ังเคเบิล้คาร์ชมเมือง อาทติย์ 
06.00 น. คณะเดินทางถงึสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับแล้วออกเดินทางสู่เมืองบ๊อบ
พาร์ด เมืองสําคญัสําหรับจัดงานเทศกาลประจําปีริมฝ่ังแม่นํา้ไรน์ ท่ีมีความยาว
ทัง้หมด 1,320 ก.ม. มีความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความ
เป็นเอกลกัษณ์ทัง้ทางด้านประวติัศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั เมือง
นีเ้ป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนแม่นํา้ไรน์ตอนกลาง นําคณะล่องเรือ
ชมความงดงามเร่ืองราวของปราสาทต่างๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ
ยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไมเ่สื่อมคลาย แม่นํา้แห่งนีย้งัก่อให้เกิดเร่ืองราวตํานานและ
บทเพลงต่างๆท่ีทําให้ผู้ คนหลงใหล จุดชมวิวหน้าผาลอเรไล (Lorelei Rock) อัน
เป็นตํานานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิตผู้คนท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแมนํ่า้สายนีจ้นเข้าสู่
เขตเมืองเซนต์กอร์ 

(114 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติกแห่งแม่นํา้ไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไปด้วย

เสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า เรียงรายด้วยร้านขายของท่ีระลึก ร้านไวน์ และ
ภตัตาคารท่ีตกแตง่ประดบัประดาอย่างสวยงาม ดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาเยือนไม่
ขาดสาย มีอาคารกึง่ไม้ซุงไม้ท่ีเก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษ
ท่ี 16 ท่ีเรียกว่า “Klunkhardshof”  จากนัน้นําท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า เพ่ือชม
ทศันียภาพของเมืองรูเดสไฮม์ ระหวา่งทางได้ชมวิวทิวทศัน์ของไร่องุ่นท่ีเขียวขจี ณ 
เบือ้งล่าง มองเห็นเมืองรูเดสไฮม์ริมแม่นํา้ไรน์ท่ีสวยงามและให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ 
อนุสาวรีย์ไนเดอวาลด์ เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองการจัดตัง้จักรวรรดิ
เยอรมันและการรวมประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งเดียว สมควรแก่เวลานําท่านนั่ง
กระเช้ากลบัลงเส้นทางเดิม 

(34 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTELTRAUBE RUDESHEIM หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.carathotels.de  

http://www.carathotels.de/
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วันท่ี 3 รูเดสไฮม์ - ไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลท่ี 8 เป็นเมือง

ท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแมนํ่า้เน็กคาร์ อดีตเมืองศนูย์กลางการศกึษาท่ี
สําคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีทํ้าให้มีนกัท่องเท่ียวนับล้านคนใน
แต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้นําท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg 
Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่ นํา้เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึง่มีอายุกว่า 
900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

(123 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย หลงัอาหารนําคณะออกเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงของ

แคว้นอลัซาสและท่ีตัง้ของรัฐสภายุโรป ซึง่เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสวยงามและมีเสน่ห์
ไมเ่หมือนใคร นําท่านเดินเท่ียวชมเมืองเก่าในย่านประวติัศาสตร์ท่ีเรียกว่าแกรนด์
อิล,โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีสูงเป็นอนัดับ 4 ของโลก,
นาฬิกาดาราศาสตร์ มีร้านค้าเรียงรายสองข้างทางและไม่พลาดกบัการไปชม Le 
petite France ท่ีได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกบ้านเรือนในยุค
กลางนีไ้ด้ รับการบูรณะให้อยู่ ในสภาพดีทาสีสดใส หลากหลายสีสันสลับ
สบัเปลี่ยนกนัไปเรียงรายอยู่ริมสองฝ่ังแมนํ่า้อิลจดุชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสดุของ
เมือง 

(132 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE STRASBOURG HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.mercure.com 

วันท่ี 4 สตราสบูร์ก - โกลมาร์ - แร็งส์ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่เมืองโกลมาร์ (Colmar) ถูกจดัให้เป็นเมืองท่ีมีความโรแมน

ติก เมืองหนึ่งของประเทศฝร่ังเศส สิ่งท่ีน่าประทบัใจของเมืองก็คือ ไร่องุ่นจํานวน
มากเคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชัน้เย่ียมเดินเท่ียวชมสถาปัตยกรรม
ของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่  ช่วยทําให้ เมืองดูโรแมนติกย่ิงขึน้มรดกทาง
สถาปัตยกรรมพบเห็นได้จากโบสถ์แบบโกธิคและโรมนัสไตล์ และอาคารเก่าหลาย
หลงัสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 15 บ้านเรือนเรียงรายสองฝ่ังคลองดงูดงามน่ารักจน
ได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติล้เวนิส” ได้เวลาเดินทางสู่เมืองน็องซี (Nancy) เป็น
เมืองหลวงของแคว้นลอแรน แห่งฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1983 เน่ืองจากเมืองน็องซี (Nancy) 
แหล่งกําเนิดศิลปะแบบ อาร์ต นูโว อนัอ่อนช้อยสวยงามจากฝีมือของศิลปินเด่น 
เช่น Gall, Duam หรือ Majorelle 

(73 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
บ่าย คณะออกเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) ซึ่งนับว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ และน่ามา

เยือนไมน้่อยไปกว่าเมืองอ่ืนๆ เป็นเมืองหนึ่งท่ีมีชีวิตชีวา มีรูปปัน้ นํา้พุ ร้านอาหาร
และบาร์ไว้คอยบริการนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนมากมาย เป็นแคว้นท่ีคิดค้นและผลิต
แชมเปญท่ีเก่าแก่และดีท่ีสดุแห่งเดียวของโลก  และเม่ือปีท่ีแล้วน่ีเองท่ียูเนสโกได้
ขึน้ทะเบียน เนินเขาไร่องุ่นช่ือว่านักบุญนิไกซ์ ร่วมถึงสถานทีผลิตและห้องใต้ดิน
เก็บเชมเปญ ขึน้เป็นมรดกโลก 

(341 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE REIMS หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.accorhotels.com 
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วันท่ี 5 เท่ียวชมเมืองแร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ - มหานครปารีส พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเท่ียวชมเมืองแร็งส์ เขาชมมหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหาร

นอร์ทเทรอดามท่ีถกูใช้เพ่ือเป็นสถานท่ีสําหรับการทําพิธีบรมราชาพิเษกพระมหา
กษัตริย์ฝร่ังเศส โดยมหาวิหารนีถ้กูตกแตง่ด้วยประติมากรรมแบบกอธิค ซึง่ตอ่มา
มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับเลือกโดยองค์การยเูนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี
ค.ศ. 1991 จากนัน้นําชมประตชูยัประจําเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสร้างท่ีถือได้วา่เป็น
อนสุาวรีย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองแร็งส์ คนทัว่ไปนิยมเรียกประตแูห่งนีว้า่ ประตดูาว
องัคาร (Mars Gate) ได้เวลาอนัสมควร นําคณะออกเดินทางสูม่หานครปารีส, 
ประเทศฝร่ังเศส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลก 

(143 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย นําท่านเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลก  ชมมหาวิหาร

โนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยู่บนเกาะกลางแม่นํา้ (อิลเดอลาซิ
เต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็น
สง่าคุ่บ้านคู่เมือง ผ่านกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ปัจจุบันเก็บงานศิลปะท่ีมีค่า
กว่า 300,000 ชิน้, ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ท่ี
ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบ
ฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์สร้างในปีค.ศ. 
1810 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ 
(Champs-Elysees) เป็นถนนสายสําคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้น
ปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้นํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํา้พุ ภตัตาคารชัน้
เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด24ชัว่โมง จนได้ช่ือว่าเป็นถนนท่ี
สวยท่ีสดุในโลก, โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสง่า, บนัทกึภาพหอไอเฟล จากมมุกว้าง 
ณ จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต โดดเดน่
ด้วยผลงานศิลปะอนัย่ิงใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ท่ีโด่งดงัของ
ฝร่ังเศส อาทิ สินค้าประเภท นํา้หอม, เคร่ืองสําอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่ง
กายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

 

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันท่ี 6 อิสระตามอัธยาศัย พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 อิสระให้ทา่นได้พกัผ่อน หรือช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทกุท่านจงึไมร่วมอาหารกลางวนั และเย็น  
 

 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 

www.marriott.com 

วันท่ี 7 เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะออกเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่าน

ได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG931  
วันท่ี 8 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.55 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภมิู  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ)  

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

5-12 พ.ค. 2561 

67,000.- 60,900.- 53,900.- 11,000.- 9,000.- -24,000.- 
-19,000.- 

12-19 พ.ค. 2561 
19-26 พ.ค. 2561 

26 พ.ค.-2 มิ.ย. 2561 
9-16 มิ.ย. 2561 
23-30 มิ.ย. 2561 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีทา่นจอง

ห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. เอ ดบัเบิล้ย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดยีว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบัเพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่นกรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจําล่วงหน้า 

30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น 
และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทาง
บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
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ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้

ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของ
ตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัร์ท่ีทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / สาํหรับ

ผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่
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อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 
 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ

ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง

อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ย
เพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 
 
 
 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพ่ิมเติม ทา่นจะ
ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพ่ิมเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํา่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนํา้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ีชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวาม
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
 

**หากท่านเคยทําการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎบน
หน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จําเป็นต้องเก็บลายนิว้มือสาํหรับการยื่นขอวีซ่าในครัง้ต่อไป** 

**ในกรณีท่ีท่านไม่เคยทําการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจําเป็นจะต้องมาแสดงตวัเพ่ือทําการเก็บลายนิว้มือ** 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูบิตัร 
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ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุาํแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้และชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดอืนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชีที่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชเีงนิฝากทุกหน้า 
เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบญัชีที่จะนํามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของสมุดบญัชี
เล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลงั 4-6 เดือนอัพเดทถงึเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ท่ีมกีารเข้า
ออกของเงินสมํา่เสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
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