อิ มเมจ ฮอลิ เดย์ นำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์กำรเดิ นทำงสุดพิเศษ
ฝรั่ ง เศส ชมควำมยิ่ ง ใหญ่ ม หำวิ ห ำรกลำงน้ ำ มงต์ แ ซงต์ มิ แ ชล
ปรำสำทลุ่ ม น้ ำ ลั ว ร์ เยื อ นมหำนครปำรี ส ชมสถำปั ต ยกรรมสุ ด
คลำสสิค เดิ นทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบินระดั บโลก พร้อมที่
พัก อำหำรและกำรบริกำรสุดประทับใจอิมเมจ ฮอลิเดย์
แล้วคุณ...จะรักเรา

กำหนดกำรเดินทำง
11-17 เมษำยน 2563

วันแรกของกำรเดินทำง (วันที่ 11 เมษำยน 2563)
สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบิน ชำร์ล เดอ โกล
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิช้ัน 2 แถว C เคำน์เตอร์สำย กำรบิน
ไทย (ประตูหมำยเลข 2) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
12.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุ งปำรีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่
TG932
19.20 น. เดิ น ทำงถึ ง สนำมบิ น ชำร์ ล เดอโกล กรุ ง ปำรี ส ประเทศฝรั่ ง เศส (ใช้
ระยะเวลำกำรเดินทำง 11 ชั่วโมง 25 นำที) หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรแล้ว
ที่พัก

HILTON PARIS AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 2 ของกำรเดินทำง (12 เมษำยน 2563)
สนำมบินสุวรรณภูมิ – ปำรีส – จิแวร์นี – รูอ็อง – ปรำสำทรูอ็อง – โดวิลล์
นำท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บ้ำนเล็กๆ ที่ช่ ือว่ำ จิแวร์นี (GIVERNY) นำท่ำนชม บ้ำนโมเนต์
ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ท่ีโด่งดัง ที่ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นำนำชนิด รวมทั้งสวนที่สวยงำม
อยู่ภำยในบ้ำน ซึ่งเป็นแรงบันดำลใจ ให้ศิลปินท่ำนนี้ สำมำรถตวัดปลำยพู่กันให้ออกมำเป็นภำพ
ธรรมชำติอันงดงำม จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองรูอ็อง (ROUEN) เมืองหลวงของแคว้นนอร์
มังดีบนฝั่ งแม่น้ำแซนน์ นำท่ำนชมมหำวิหำรรู อ็อง ) จำกนั้นไปชมสถำนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อำร์ค ซึ่งเป็นสถำนที่ท่ี โจน ออฟ อำร์คถูกเผำทั้งเป็น วีรสตรีของ
ฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหำรชีวิตด้วยกำรเผำทั้งเป็นเมื่ออำยุได้เพียง 19 ปี
กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโดวิลส์ (DEAUVILLE) เมืองตำกอำกำศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่
ดำรำและนำงแบบนิ ยมมำถ่ ำยรู ปลงปกนิต ยสำรกั นอยู่เป็นประจำ และยั ง เป็น เมื องที่ COCO
CHANEL ได้มำเปิดหน้ำร้ำนแห่งแรกที่นี่ เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่หรู หรำ และแวดล้อมไปด้วย
กลิ่นอำยของเหล่ำชนชั้นสูงในอดีต ตัวเมืองเรียงรำยไปด้วยอำคำรร้ำนค้ำสวยงำมน่ำรัก และ
ร้ำนค้ำแบรนด์เนมชื่อดัง
ค่ำ
เมนูจำนหลัก
ที่พัก

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เสิร์ฟท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส
MERCURE DEAUVILLE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 3 ของกำรเดินทำง (13 เมษำยน 2563)
โดวิลล์ – มงต์แซงต์มิเชล – แซงค์มำโล – ดีนำร์
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ มงต์แซงต์มิเชล (MONT SAINT-MICHEL
) ที่ต้งั ของศำสนสถำนที่ยิ่งใหญ่ท่ส
ี ุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์
แห่ ง กรุ ง โรม อยู่ บนเกำะในเขตแคว้น นอร์ มัง ดี สถำนที่ แห่ ง นี้ ไ ด้ รั บกำรประกำศจำกองค์ ก ำร
ยูเนสโกให้เป็นหนึง่ ในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3
ของฝรั่งเศส รองลงมำจำกหอไอเฟลและพระรำชวังแวร์ซำยน์ มงแซงต์-มิเชล สร้ำงมำหลำยยุค
หลำยสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดกำรสร้ำงจน ปีค.ศ.966 นักบวชนิกำยเบเนดิกทีนจำกวิหำร
แซ็ ง -ว็ อ งดรี ย์ ไ ด้ ส ร้ ำ งโบสถ์ แ ละอำคำรขึ้ น ใหม่ เ ป็ น อำรำมขนำดใหญ่ ตั ว วิ ห ำรตั้ ง อยู่ บนฐำน
หินแกรนิตขนำดใหญ่ สูงจำกระดับน้ำทะเล 75 เมตร จำกนั้นมีกำรสร้ำงต่อเติมหลำยยุคหลำย
สมัย เมื่อครั้งแคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง
กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิร์ฟท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยุโรปแบบ 3

คอร์ส
นำท่ำนเข้ำชมภำยในวิหำรมงต์แซงต์มิเชล โดยระหว่ำงทำงเดินททำงเดินท่ำนจะได้พบ
กับ อดีตหมู่บ้ำนชุมชน บ้ำนเรือนที่ได้รับกำรอนุรักษ์ให้คงสภำพเดิมเหมือนสมัยยุโรปกลำง ซึ่ง
ปัจจุบัน ได้ มีก ำรดั ดแปลงเป็น ร้ ำ นรวงขำยของที่ ร ะลึ ก ให้ ท่ำ นเดิ น เลื อ กซื้ อ ของตำมอั ธ ยำศั ย
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองดีนำร์
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

ที่พัก

NOVOTEL THALASSA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 4 ของกำรเดินทำง (14 เมษำยน 2562)
ดีนำร์ – ตูร์ – ปรำสำทเชอนองโซ – ตูร์
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ดีนำร์ เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงในเขตเอเมอรัลด์โคสต์ เป็น
เมืองที่ผู้คนนิยมเดินทำงมำพักผ่อน เมีชำยหำดที่สวยงำม เดินรอบๆบนกำแพงเมืองเก่ำเหนือ
อ่ำวช่องแคบอังกฤษ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองตูร์ เมืองในเขตลุ่มน้ำลัวร์ ทำงตอนเหนือและ
แม่น้ำแชร์ทำงตอนใต้ บริเวณจัตุ รัสเมืองเก่ำ เรียงรำยไปด้วยบ้ำนกึ่งไม้ซุง ที่สร้ำงมำตั้งแต่ยุค
กลำง สองฟำกฝั่ งมีปรำสำทหรือชำโตว์ท่ส
ี ำคัญของกษัตริย์มำกมำยหลำยแห่ง
กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิร์ฟท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยุโรปแบบ 3

คอร์ส
นำท่ำนเที่ยวชมปรำสำทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) ลักษณะของ
สถำปัต ยกรรมของเชอนงโซเป็น แบบผสมระหว่ำ งสถำปัต ยกรรมโกธิ ก คและสถำปัต ยกรรม
เรอเนซองส์ต อนต้น ลำนด้ ำ นหน้ำ วำงแบบลำนปรำสำทยุ คกลำงล้ อมรอบด้ วยคู น้ำ ห้ อ งโถง
ตกแต่งด้วยเพดำนโค้งสันที่มีหินหลักแยกจำกกันเป็นเส้นขำด ถือว่ำเป็นห้องที่แกะสลัก ที่สวย
ที่สุดห้องหนึ่งในกำรตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน

ที่พัก

CHATEAU DE ROCHECOTTE HOTEL ST. PATRICE หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 5 ของกำรเดินทำง (5)
ตูร์ – ปรำสำทชอมบอร์ด – ปำรีส – ชองเอลิเซ่ – ปำรีส
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ ำ นเดิ นทำงสู่ ปรำสำทชอมบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) มหำวิหำรแห่ง
ลุ่ ม น้ ำ ลั ว ร์ ที่ มี ข นำดใหญ่ ท่ี สุ ด ลี โ อนำร์ โ ด ดำวิ น ชี เป็ น ผู้ ร่ ำ งโครงสร้ ำ ง ( DRAWING) และ
DOMINIGUE DE CORTONE สถำปนิกฝรั่งเศสและทีมงำน ได้นำเค้ำโครงสร้ำงนี้ไปปรับปรุงเป็น
แบบสมบูรณ์ ปรำสำทแห่งนี้ต้ังอยู่ท่ำมกลำงสวนป่ำที่ มีอำณำเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ท่ีทำ
โครงและพื้นเป็นไม้โอ๊กจำกป่ำบริเวณปรำสำท หลังคำและส่วนตกแต่งที่เลียนแบบจำกหินอ่อน
ด้ ำ นหน้ ำ ทำงเข้ ำ ปรำสำทเป็ น ลำนกว้ ำ ง บ่ ง บอกถึ ง ควำมยิ่ ง ใหญ่ ข องกษั ต ริ ย์ ฟ รองซั ว ส์ ท่ี 1
ด้ำนหลังเป็นโบสถ์และที่ประทับของกษัตริย์
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่กรุ งปำรีส จำกนั้นชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอันมีช่ ือเสียงที่ สุด
แห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนนรำชดำเนิน ถนนแฟชั่นที่มีช่ อ
ื เสียง สอง
ข้ำงถนนเป็นที่ต้งั ของสำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, สถำนที่ บันเทิงชื่อดัง
ตลอดควำมยำวเกือบสองกิโลเมตร
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย

ที่พัก

PULLMAN EIFFEL TOWER HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 6 ของกำรเดินทำง (16 เมษำยน 2563)
ปำรีส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง – สนำมบินชำร์ล เดอ โกล
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ ำ นสั ม ผั ส ควำมยิ่ ง ใหญ่ ข อง ประตู ชั ย (ARC DE TRIUMPH) ที่ น โปเลี ย น โบนำ
ปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม และเพื่อเชิดชูฐำนะ
ของ นโปเลี ย นให้ ย่ิ ง ให้ ดุ จ ดั่ ง จอมจั ก รพรรดิ โ รมั น อิ ส ระให้ ท่ ำ นได้ ถ่ ำ ยภำพเป็ น ที่ ร ะลึ ก ตำม
อัธยำศัย ชมจัตุรส
ั คองคอร์ท ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีอัง
ตัวเนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สำคัญของนครปำรีส (ไม่รวมค่ำขึ้นชม)
ให้ท่ำนได้มีประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจของมหำนครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอันน่ำประทับใจไว้
เป็นที่ระลึก ชม จัตุรัสคองคอร์ท ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรี
อังตัวเนต อิสระให้ทุกท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนล่องเรือ BATEAUX MOUEHES ชมควำมงำมของ “แม่น้ำแซนน์” ที่ตัดผ่ำนใจ
กลำงกรุงปำรีส ชมทัศนียภำพของสองฝั่ งแม่น้ำ เพื่อชมควำมงำมของสถำปัตยกรรมสองฟำกฝั่ ง
แม่น้ำในกรุงปำรีสและชื่นชมทัศนียภำพอันสวยงำมของสองฝั่ งแม่น้ำในยำมค่ำคืนให้ทุกท่ำน ได้
สั ม ผั ส บรรยำกำศของชำวกรุ ง ปำรี ส ซึ่ ง เป็ น แม่ น้ ำ สำยหลั ก แห่ ง กรุ ง ปำรี ส จำกนั้ น น ำท่ ำ นสู่
ห้ำงสรรพสินค้ำแกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ ที่ใหญ่ท่ีสุดในกรุ งปำรีส เลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมที่ไม่
มี จ ำหน่ ำ ยในร้ำ นปลอดภำษี อำทิ เสื้ อ ผ้ำ น้ ำ หอม เครื่ อ งประดั บ ยี่ ห้ อ ชื่ อ ดั ง ตำมอั ธยำศั ย ได้
เพลิ ดเพลิ นต่อ กับกำรช้อปปิ้ งจุ ใจที่ ร้ ำ นสิ นค้ำปลอดภำษี ท่ี บริกำรโดยคนไทย ตั้ ง แต่ น้ำหอม
เครื่องสำอำง เครื่องหนัง กระเป๋ำ รองเท้ำ
ค่ำ

อิสระรับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย

จนได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชำร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทำงกลับ
21.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG933

วันที่ 7 ของกำรเดินทำง (17 เมษำยน 2563)
สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
13.35 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ....

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง

ลูกค้ำปกติ

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

149,900.-

146,900.-

147,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)

141,900.-

138,900.-

139,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

133,900.-

130,900.-

131,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )

125,900.-

122,900.-

123,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

25,000.-

25,000.-

25,000.-

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ

28,000.-

28,000.-

28,000.-

หมำยเหตุ

- ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นต่ำ 10 ท่ำนขึน
้ ไป

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
** รร.ในยุโรปบำงแห่ง ไม่มีเตียงเสริม ทำง รร. จะจัดเป็น SOFA BED **
3. ค่ำธรรมเนียมวีเชงเก้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ท่ค
ี อยอำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน
่
6. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1. ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัวเพิม
่ เติม นอกเหนือจำกรำยกำร อำทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำส่วนเกินกว่ำที่สำยกำรบินอนุญำต ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ เติม

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
➢ “กำรจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 30,000 บำท
• ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ชำระโดยเงินสด
• ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
➢ “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
กำรยกเลิก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

1469

1469

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)

1389

1389

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

1309

1309

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )

1229

1229

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

250

250

มีต๋ว
ั แล้ว (ผู้ใหญ่)

1189

1189

-

สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

-

คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรชำระจริง

-

สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำ
บนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่ น
ื , หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ
บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัว ร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รว
่ ม
เดินทำงท่ำนอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ม
ี ีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ ืน
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

9.

ในกรณีท่ท
ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย
โดย

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

10. ในกรณีท่ท
ี ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในกำหนดเวลำ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิม
่ เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว

เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ว
ั เครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำ นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่
ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน
เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นน
ั้ ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำ
จะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำง
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุด
งำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดทำกำร

บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ

สถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดิน ทำงทำให้ท่ำนไม่ สำมำรถเข้ำชมสถำนที่
ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

18. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ

บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ส
ี ุดภำยใต้ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น***
• รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำม ำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ
หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ำ
กว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำง
เสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว
•

ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ส
ี ถำนฑูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กับชำวต่

เอกสำรสำหรับกำรยื่นวีซำ่
1. หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทับตรำ 2 หน้ำขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่ำงละเอียด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ)
2. รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉำกหลังสีขำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยด์เท่ำนั้น
3. หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต
·

พนักงำนบริษัท ใช้หนังสือรับรองจำกสถำนที่ทำงำนเป็นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วันเข้ ำทำงำน และวันที่อนุญำติให้ลำงำน

·

ข้ำรำชกำร ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจำกต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)

·

เจ้ำของกิจกำร ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองจดหมำยจดทะเบี ยนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสียภำษี

·

นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ ระบุชั้นเรียน

กรณีเกษียณอำยุ ใช้สำเนำบัต รข้ำรำชกำรบำนำญ

4. หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต)
a.
กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยสำ เนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6
เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน)
b.
กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6
เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 1.สำเนำบัตรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสัมพันธ์ของผู้ ออกค่ำใช้จ่ำย
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน / สำเนำสูติบัตร ในกรณีท่อ
ี ำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
6. สำเนำใบสำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีท่ส
ี มรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) สำเนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิ ดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่ำนั้น พร้อมสำเนำบัตร
ประชำชน
*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จำเป็นต้องยึดมัดจำ 30,000 บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตั๋ว

