
 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมล่องเรือแม่น ้ำโรน สวิสเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 8 วนั 

โดยสำยกำรบินกำรต์ำ้ แอรเ์วย ์

พกัหอ้งมีหนา้ต่าง!!!  ราคาเร่ิมตน้ท่ี..... 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

กนัยำยน 29 ตลุำคม – 05 พฤศจกิำยน 2561 86,900 บำท 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โดฮำ BKK-DOH QR 831  08.35-12.10  

วนัแรก โดฮำ-เจนีวำ DOH-GVA QR 103 15.30-20.20  

วนัที่เจ็ด เจนีวำ-โดฮำ GVA-DOH QR 100 16.15-00.25+1  

วนัที่แปด โดฮำ-กรุงเทพฯ DOH-BKK QR 834 01.55-12.30 

วนัที่หน่ึง  กรุงเทพฯ   29 ตลุำคม 2561  

05.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 7    

แถวQ สำยกำรบินกำรต์ำ้ แอรเ์วย ์(QR)  เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ คอย 

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง  

 

08.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรงุโดฮา" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 
QR 831 

 

12.10 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการต์า้ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

15.30 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงเจนีวา" ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ โดยสายการบินการ์ตา้ 
แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 103 

 

20.20 น.  ถึงสนามบินกรุงเจนีวำ (GENEVA)  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้...  

 

21.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  

วนัที่สอง เจนีวำ-ลียง 30 ตลุำคม 2561 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. จากน้ันน าท่านชมกรุงเจนีวำ อนังดงามท่ีรายลอ้ม ดว้ยสวนสาธารณะ และ

องคก์ารนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องคก์าร

กาชาดสากล  

น าท่านแวะถ่ายรูปกบันำฬิกำดอกไม ้และน ้ำพุเจทโด ท่ีสูงถึง 130 เมตร 

สญัลกัษณท่ี์งดงามริมทะเลสาบเจนีวา 

จากน้ันอิสระใหท่้านได้ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกของสวิสตาม

อธัยาศยั เช่น นาฬิกาชั้นน า ผา้ลกูไมส้วิส ช็อคโกแลต มีดพบัวิคทอเรีย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน   
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองลียง (LYON) เมืองใหญ่อนัดับท่ีสามของ

ฝรัง่เศส เมืองใหญ่ท่ีมีมนต์ขลงัของเมืองเก่าแต่งแตม้ดว้ยความร า่รวยทาง

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นส่วนผสมท่ีกลมกล่อม น่าสัมผัส ชวน

หลงใหลแก่แขกผูม้าเยือน เมืองท่ีถูกปกครองโดยโรมนัมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 
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เมืองท่ีเป็นเสมือนตัวเช่ือมระหว่างเหนือและใต ้เมืองท่ีมีแม่น ้าสายส าคัญ

สองสายขนาบขา้ง Rhone ทางฝัง่ตะวนัออก และ Saone ทางฝัง่ตะวนัตก จึง

ท าให้เมืองแห่งน้ีมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ผลดีจากการอยู่ภายใต้การ

ปกครองของโรมนั สถาปัตยกรรมต่างๆท่ีปรากฏอยู่ทุกหวัระแหง จึงไดร้ับ

อิทธิพลมาจากโรมนัดว้ยเช่นกนั  

น าท่านถ่ายรปูกบั มหำวิหำรนอเทรอ-ดำม เดอ โฟวิเออ (Basilica of 

Notre-Dame de Fourviere)มหาวิหารเก่าแก่ท่ีถูกสรา้งข้ึนบนเขาในช่วง

ระหวา่ง ปี ค.ศ.1872-1884 ตวัอาคารถูกสรา้งขึ้ นแบบสถาปัตยกรรม
ผสมผสาน 2 สไตลคื์อ แบบโรมนัและไบเซนไทน์ นอกจากน้ีมหาวิหารนอเท
รอ-ดาม เดอ โฟวิเออยงัถูกรวมใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางประวติัศาสตรท์ั้งหมด

ของลียง และไดร้บัการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998  
จากน้ันน าท่านชม โรงละครโบรำณโฟวิเออ (Ancient Theatre of 

Fourviere) โรงละครโรมนัโบราณถูกสรา้งขึ้ นถดัจากเนินเขา โดยโรงละครมี

ท่ีนัง่ส าหรบัผูช้มถึง 10,000 คน ปัจจุบนัโรงละครเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั 
รวมไปถึงสถานท่ีทางวฒันธรรมท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย 

17.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรือเมืองลียง น ำท่ำนเชคอินบนเรือส ำรำญ A-ROSA 

STELLA  

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
21.00 น. เรือออกจำกฝัง่มุ่งหนำ้สู่วีวีเย (VIVIERS) ประเทศฝรัง่เศส  
วนัที่สำม วีวีเย 31 ตลุำคม 2561 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และสนุกและผ่อนคลายไป

กบักิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระวา่ยน ้าบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ 

พรอ้มรบัลมท่ีพดัอ่อนๆ หรือมินิกอลฟ์ท่ีจะใหท่้านจดัการแข่งขนัเล็กๆ ได ้

และส าหรบัท่านใดท่ีอยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ เรามีสปาให้บริการซ่ึงมี

หลากหลายรปูแบบใหเ้ลือก 

 

11.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
13.00 น. เดินทางถึง วีวีเย (VIVIERS) ประเทศฝรัง่เศส  

อิสระใหท่้านเท่ียวชมเมืองวีวีเย อีกเมืองเล็กน่ารกัๆแห่งลุ่มแม่น ้าโรนทาง

ตอนใต้ของฝรัง่เศส น าท่านถ่ายรูปกับมหำวิหำรวีวีเย เรียกช่ือเต็มว่า 

อาสนวิ หาร นัก บุญวิน เซนต์แห่ ง วี วี เ ย  เ ป็นอาสนวิหารใน นิกาย

โรมนัคาทอลิก เป็นท่ีตั้งของมุขนายก ประจ ามุขมณฑลวีวีเย (Diocese of 

Viviers) ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4  สรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหนั้กบุญวินเซนตแ์ห่ง

ซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่งน้ีไดข้ึ้ นทะเบียนเป็น

อนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตร ์เมื่อปีค.ศ. 1906   

 

17.30 น. เดินทางกลบัมาท่ีเรือและรบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือ และ  
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พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

19.00 น. เรือออกจำกท่ำเรือและมุ่งหนำ้สู่เมืองอำรล์ (ARLES) ประเทศฝรัง่เศส 

อิสระใหท้่ำนไดพ้ักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถ หรือเก็บภำพควำม

สวยงำมของสองฝัง่แม่น ้ำโรนจำกดำดฟ้ำ   

 

วนัที่สี่ อำรล์ - อำวีญง 1 พฤศจิกำยน 2561 

02.00 น. เดินทางถึงเมืองอารล์ ประเทศฝรัง่เศส  
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองอำรล์ส ์(Arles) อีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตรโ์บราณท่ี

ตั้งอยู่ริมแม่น ้าโรน (Rhone river) ในจงัหวดับชูส-์ดู-โรน (Bouches-du-

Rhône) ของแควน้โพรวองซ์ (Provence) แควน้ท่ีอยู่ทางตอนใตข้อง

ประเทศฝรัง่เศส เมืองอารล์สส์ ์เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้น

ของโบราณสถานส าคัญ ท่ีมีมาตั้ งแ ต่ ยุคสมัย โรมาเนสก์ และด้วย

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานของเมืองนัน่เอง ท่ีเป็นสาเหตุใหอ้งคก์ารยูเนสโก

ยกใหเ้มืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  น าท่านเขา้ชม

สนำมกีฬำโรมันโบรำณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร ์

(Roman Ampthitheatre) ตึกรปูร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสรา้งขึ้ นประมาณ 

ช่วงศตวรรษท่ี 1 ภายในมีอฒัจรรยส์ าหรบัคนนัง่ชมการแสดงต่างๆ หน่ึงใน

โบราณสถานโรมนัท่ีถูกยกใหเ้ป็นมรดกโลกของเมืองอารล์ส ์จากน้ันน าท่าน

ถ่ายรูป โรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and 

Cryptoporticus) ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ๆ กันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจง้

และชมทางเดินใตดิ้นสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณท่ีมีความเก่าแก่มากแห่ง

หน่ึงของเมือง จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ  โบสถ์แซงต์ โทรแปงค ์

(St.Trophime Church) เป็นโบสถท่ี์สรา้งขึ้ นในช่วงช่วงศตวรรษท่ี 3 สรา้ง

ขึ้ นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั โดยโบสถแ์ห่งน้ีถือว่าเป็นโบสถแ์ห่ง

บิชอบคนแรกของเมืองอารล์สอี์กดว้ย     

 

13.00 น. เดินทำงกลับมำที่เรือและรีับประทำนอำหำรกลำงวัน เพื่อเตรียมตัว

เดินทำงสู่เมืองอำวีญง 

 

14.00 น. เรือออกจำกท่ำเรือ และมุ่งหนำ้สู่เมืองอำวีญง ประเทศฝรัง่เศส  
18.00 น. เดินทำงถึงเมืองอำวีญง ประเทศฝรัง่เศส  
 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
วนัที่หำ้ อำวีญง 2 พฤศจิกำยน 2561 

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  

08.30 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองอำวีญง (Avignon) เป็นเมืองหลกั (Chef-lieu) ของ

เขตจังหวดัโวกลูซ แควน้พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ทางภาคใตข้องประเทศ

ฝรัง่เศส ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้าโรน เมืองอาวีญง ไดถู้กขนานนามว่า "เมืองแห่ง

 



 
 

5 
 

พระสันตะปาปา" เน่ืองจากในอดีตน้ันเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระ

สนัตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้ง

ใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงใน

ไม่ก่ีเมืองในประเทศฝรัง่เศสท่ียงัมีก าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพสมบรูณ ์

และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ น าท่านเข้าถ่ายรูปกับ พระรำชวังพระ

สนัตะปำปำ (Palais de Papes) จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั สะพำนอำ

วีญง ซ่ึงยงัอยู่ในสภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารยเูนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995  

11.00 น. เดินทำงกลบัมำยงัท่ำเรือ  

12.00 น. เรือออกจำกท่ำเรือ มุ่งหนำ้สู่เมืองเวียน ประเทศฝรัง่เศส ท่ำนสำมำรถ

พกัผ่อนไดต้ำมอธัยำศยั 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  

 เรือส ำรำญล่องแม่น ้ำโรนและผ่านบา้นเรือนริมฝัง่แม่น ้า รวมถึงปราสาท, 

โบสถ ์อิสระใหท่้านไดช้มและบนัทึกภาพความสวยงามของบา้นเมืองท่ีตั้งริม

แมน่ ้าโรน 

 

18.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ หลงัอาหารอิสระใหท่้าน

พกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

วนัที่หก เวียน – ลียง 3 พฤศจิกำยน 2561 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
10.00 น. เดินทางถึงเมืองเวียน (VIENNE) ประเทศฝรัง่เศส และเรือจอดเป็นเวลา 

30 นาที 

 

10.30 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือเมืองเวียนและล่องสู่เมืองลียง อิสระใหท่้านเก็บภาพ

ความสวยงามของเมืองริมฝัง่แมน่ ้า โบสถ ์ปราสาทริมแมน่ ้าโรน และ

ทศันียภาพอนัสวยงามยิ่ง 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
13.30 น. เดนิทางถึงเมืองลียง (Lyon) เมืองลียงนัน้เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโรน 

(Rhone) และยงัเป็นเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์ หรือแคว้นโรห์น-อลัป์ 
(Rhone-Alpe) ซึง่เป็นแคว้นท่ีตัง้อยู่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ
ฝร่ังเศส โดยเมืองลียง เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ีสองของประเทศฝร่ังเศส 
รองลงมาจากกรุงปารีส   
น าท่านเท่ียวชม เมืองลียง (Lyon) ซ่ึง องคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดข้ึ้ น

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 น าท่านผ่านชม เพลซ เดอ 

เตอรวั (Place des Terreaux) จตุัรสัขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองลียง โดย

จตุัรสัน้ีไดร้บัการออกแบบใหมอ่ยา่งสมบรูณใ์นปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน 
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Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel de Ville) น าท่านแวะถ่ายรปู

กบั อำคำรศำลำกลำงเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสรา้งขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีถือวา่เป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของเมืองลียง น าท่านถ่ายรปูโรงละครโอเปร่ำ (Opera house) อีกหน่ึง

อาคารประวติัศาสตรท่ี์ตั้งอยูต่รงขา้มกบัศาลาว่าการเมือง โดยอาคารถูก

สรา้งขึ้ นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 สรา้งขึ้ นโดย Chenavard และ Pollet และ

ต่อมาถูกออกแบบใหมอ่ยา่งสมบรูณโ์ดย Jean Nouvel โดยอาคารเปิดขึ้ นมา

ใหมใ่นปี ค.ศ.1993 ไดเ้วลาน าท่านชม โบสถแ์ซง นิเช่ (St. Nizier     

church) อีกหน่ึงคริสตจกัรท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสไตลโ์กธิค เป็นโบสถท่ี์มีความ

โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในอาคารท่ีไดร้บัการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองลียง  

จากน้ันน าท่านชมมหำวิหำรเซนตจ์อหน์ (Cathedral of St. John) หรือ 

วิหำรลียง (Lyon Cathedral) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก โดยวิหารถูกสรา้งข้ึน

ในศตวรรษท่ี12 บนซากปรกัหกัพงัของโบสถเ์ก่าจากศตวรรษท่ี 6 โดยส่ิงท่ี

โดดเด่นท่ีสุดของวิหารแห่งน้ี คือ นาฬิกาดาราศาสตรจ์ากศตวรรษท่ี 14  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

หรือท่านใดสนใจเท่ียวชมเมืองลียงยามค า่คืนเป็นประสบการณท่ี์คุณจะ

พลาดไมไ่ด ้

 

วนัที่เจ็ด ลียง – เจนีวำ 4 พฤศจิกำยน 2561 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และเช็คเอำทอ์อกจำกเรือ  
09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la 

Republique) ซ่ึงเป็นถนนชอ้ปป้ิงสตรีทขนาดใหญ่ท่ีสุดในลียง และยงัมีหา้ง

รา้นคา้ใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 

11.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถิ่น  
11.45 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินกรุงเจนีวำ   
16.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรงุโดฮา" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR100  
วนัที่แปด โดฮำ –  กรุงเทพฯ 5 พฤศจิกำยน 2561 

00.25 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการต์า้ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

01.55 น. “เหิรฟ้าสู่กรงุเทพฯ" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR834  
12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       86,900.- 
9,900.- 

23,000.- 
3,000.- 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 2561) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา – เจนีวา – โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการต์า้ แอร์

เวย ์ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 3 วนั คิดเป็น 15 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 



 
 

8 
 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : ประเทศฝรัง่เศส 

1เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ (ใชเ้วลำยื่น 15 วันท ำกำร)  

1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด

เฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น/บตัรประชำชน หรือ ส  ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐำนกำรเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 
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เดือน  

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมีอำยุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 20 ปี ขอส ำเนำสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส  ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรือ ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสำรยืน่วีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหด้ึงเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลกูคำ้จ  ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วงที่ยืน่วีซ่ำ
กรุป๊ ลกูคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่ำเด่ียวเท่ำนั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทำงก่อนหนำ้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ ***1 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  



 
 

10 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่........................................ 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


