
  

EUR36D_FRANCE NORMANDY 7 DAYS  
วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบนิชารล์ เดอโกล กรุงปารีส (ฝร่ังเศส)  
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์ D (9-12) สายการบินไทย  

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก ในเรื่องสมัภาระและการเช็คอนิ  จากนั้นเชิญรอ ณ 
หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมี
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะ
เป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

วันที ่2 ปารีส ปารีส --  รูอ็อง รูอ็อง --  มหาวหิารแห่งรูมหาวหิารแห่งรูอ็อง อ็อง --  เเมืมืองตากอากาศโดวิลส์องตากอากาศโดวิลส ์- นอรม์ังดี  
ชายหาดดีเดย ์(LANDING BEACH) - แซ็ง โล (SAINT LO) 

 

00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG930  

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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06.50 น. 
  

 

สนามบินชารล์เดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากรแลว้ รถโคช้รอรบัคณะเพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อ 
 

 

(154 ก.ม.) 

08.00 น. จากนั้นน าท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนตไ์ดว้าดภาพวิหารแห่งนี ้
ในช่วงเวลาที่ต่างกนั โมเนตเ์ปล่ียนผา้ใบท่ีใชว้าดผืนแลว้ผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหาร
ก็เปล่ียนตามไปดว้ยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีม้ีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชมสถานที่
ส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถโ์จน ออฟ อารค์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อารค์
ถกูเผาทัง้เป็นวีรสตรีของฝรั่งเศสถกูตดัสินใหป้ระหารชีวิตดว้ยการเผาทัง้เป็นเมื่ออายไุด้
เพียง 19 ปี  

 จากนัน้น าคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองโดวิลส ์ (Deauville) เมืองตากอากาศรมิทะเลอีก
เมืองหน่ึงที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยูเ่ป็นประจ า เดินเที่ยว
ชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดลอ้มไปดว้ยกล่ินอายของเหล่าชนชัน้สงูในอดตี ตวัเมือง
เรียงรายไปดว้ยอาคารรา้นคา้สวยงามน่ารกั และรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าคณะท่านเที่ยวชมแนวชายหาดดีเดย ์ (D-Day Beach) หรือชายหาดยกพลขึน้บก

นอรม์งัดี กว่า 54 ไมล ์ หรือ (80กิโลเมตร) จากชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกทางตอน
เหนือของ Bayeux ที่ทอดยาวจาก Utah Beach ไปทางทิศตะวนัตกจนถงึ Sword 
Beach ทางตะวนัออกซึ่งคราคร ่าไปกบัพิพิธภณัฑอ์นสุรณส์ถานสสุานและการสูร้บใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ยงัคงแสดงใหเ้ห็นถงึความกลา้หาญของชาวองักฤษ แคนาดา 
และกองทพัอเมรกินัท่ีประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการทางทหารที่ใหญ่ที่สดุใน
ประวตัิศาสตร ์โดยกองทพัสหรฐัจะยกพลขึน้บกบนชายหาดที่มีชื่อรหสัว่า โอมาฮ่า และ 
ยทู่าห ์ ส่วนกองทพัองักฤษจะขึน้บกที่หาด โกลด ์และ ซวอด และกองทพัแคนนาดายก
พลขึน้บกที่หาดจโูน ่

(48 ก.ม.) 

 
 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พาคณะท่านออกเดินทางสู่เมืองแซ็ง-โล (Saint-Lo) ซึง่เป็นอีกหน่ึง
เมืองในแควน้บสั - นอรม์็องดี โดยเมืองแซง็-โลเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝรั่งเศส 

(55 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE SAINT LO CENTRE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.mercure.com  
วนัที ่3 แซ็งตโ์ล (Saint-Lo) - เลอมงตแ์ซงตม์ิเชล - เทีย่วชมมหานครปารีส   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่มงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตัง้ของศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ที่สดุ

แห่งหนึ่งในยโุรปเทียบไดก้บัมหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์ห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแควน้
นอรม์งัดี สถานท่ีแห่งนีไ้ดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลก 
เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิมตดิอนัดบั 3 ของฝรั่งเศส รองลงมา
จากหอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายน ์ มงแซงต-์มเิชล สรา้งมาหลายยคุหลายสมยั
เปล่ียนแปลงรูปแบบตลอดการสรา้งจน ปี ค.ศ.966 นกับวชนิกายเบเนดกิทีนจากวิหาร
แซ็ง-ว็องดรียไ์ดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึน้ใหมเ่ป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยู่บน
ฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สงูจากระดบัน า้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสรา้งต่อเติม
หลายยคุหลายสมยั เมื่อครัง้แควน้นอรม์งัดีเจรญิรุง่เรือง  

 (85 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่มหานครปารีสนครหลวงแหง่แฟชั่นชัน้น าของโลกที่ซึ่งเปรียบ 

เสมือนสวรรคข์องนกัชอปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลก หรือเมอืงที่เป็นท่ีขนานนามว่าเป็นมหา
นครปารีสอนัสดุแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศของหอสงูตะหง่านตาที่เป็นท่ีรูจ้กั

 (360 ก.ม.) 

http://www.mercure.com/
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ในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พรอ้มทัง้ดว้ยสถานท่ีท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตรอ์ีก
มายมายภายในเมืองแห่งนี ้

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที ่4 พิพิธภัณฑล์ูฟร ์- เทีย่วชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตีฟ้รี - โบสถโ์นต
เตรอดาม 

 

07.00น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเขา้ชมพิพิธภณัฑล์ฟูรซ์ึ่งในอดีตเป็นพระราชวงัที่ใหญ่โตมากที่สดุของโลก สรา้ง

ขึน้ในสมยัพระเจา้ฟิลิปออกสุต ์ ราวครสิตศ์ตวรรษที่ 13 ปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนี ้
กลายเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ส  าคญัและใหญ่โตที่สดุในปารีส ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม 
ภายในเป็นท่ีเก็บรกัษาวตัถโุบราณต่างๆ ที่มีคา่และมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน
ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซา่ อนัเป็นภาพวาดของเลโอนารด์ เดอ วินซี 
จิตรกรและสถาปนิกชาวอติาเลียน และวตัถโุบราณซึ่งเป็นศิลปะอนัล า้ค่าจากชาติตา่งๆ 
กว่า 300,000 ชิน้ ที่ฝรั่งเศสเคยมอีิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ไดม้าจาก
ตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชยี เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La 
Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 
1981 เอม็ ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดงัชาวอเมรกินั ไดส้รา้งทางเขา้พิพธิภณัฑเ์ป็นรูปปิรามิด
กระจกครอบคลมุเนือ้ที่บนลานนโปเลียน ท าใหส้ถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีดู้
โดดเด่นเป็นสง่า  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ชมมหาวิหารโนตเต

รอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น า้ 
(อิลเดอลาซิเต)้ ไดร้บัการบรูณะโดย เออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดคุ สถาปนิกคนส าคญัที่สดุ
คนหน่ึงของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหนา้ต่างประดบักระจกสี (stained glass) 
ระหว่างการปฏิวตัิฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ดร้บัความเสียหายอยา่งหนกั งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถกูท าลายไปมาก และไดม้ีการบรูณะครัง้ใหญ่
ระหว่างครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใหเ้หมือนเดิมทกุประการ ผ่านชมลานจตรุสัคองคอรด์ ซึ่ง
ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนใหร้ะลกึถึงการปฏิวตัใิหญ่ฝรั่งเศส ใกลก้นัเป็น
สวนตยุเลอลีส ์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอ้ย่างงดงาม, โบสถแ์องวาลีดสอ์นังาม
สง่า, บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมมุกวา้ง ณ จตรุสัทรอคคาเดโร ปารีสไดร้บัการกล่าว
ขานวา่เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มชีีวติโดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัยิง่ใหญ่  

 

 ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. 
รม่รื่นไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้ น า้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสนัตลอด 24 ชั่วโมง จนไดช้ื่อว่า
เป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดท์ี่โด่งดงัของฝรั่งเศส 
อาทิ สินคา้ประเภท น า้หอม, เครื่องส าอางค,์ เครื่องประดบั, เครือ่งแต่งกายในรา้น 
Duty Free ที่คืนภาษีใหก้บันกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที ่5 อิสระให้ท่านไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศัยเต็มวัน (Free Day)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
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• อิสระโปรแกรมให้ท่านไดเ้ลือกพักผ่อนหรือทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัย 1 วันเต็ม  
➢ ไม่มีบรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค ่า  
➢ โรงแรมอยู่ใกลส้ถานีรถไฟใตด้ิน (Metropolitan) ใจกลางกรุงปารสี 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.accorhotels.com 

วันที ่6 สนามบนิชารล์ เดอโกล กรุงปารีส (ฝร่ังเศส) - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์ เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียมเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG931  
วันที ่7 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.00 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเท่านัน้) 
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PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-19 มี.ค.2563 6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  27มี.ค.-2เม.ย.2563 

12-18 เม.ย.2563 7272,,000000..--  6565,,000000..--  5588,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2288,,000000..--  
--2211,,000000..--  

8-14 พ.ค.2563 6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  

22-28 พ.ค.2563 

6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  

29พ.ค.-4 มิ.ย.2563 
5-11 มิ.ย.2563 
19-25 มิ.ย.2563 
3-9 ก.ค.2563 
24-30 ก.ค.2563 
7-13 ส.ค.2563 

28ส.ค.-3ก.ย.2563 

6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  

4-10 ก.ย.2563 
18-24 ก.ย.2563 
25ก.ย.-1ต.ค.2563 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2563 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ มงตแ์ซงตม์ิเชล / พิพิธภัณฑล์ูฟร ์(ไม่มีไกด)์  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน

จองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ ไทย / จีน / พืน้เมือง / (อิสระรบัประทานเอง 2 มือ้) 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
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ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 
การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัท
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียน

แอรไ์ลน ์100%, ส่วนสายการบินฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสม
ไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มจีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
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 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 
, เด็ก , และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ 
**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยไดร้ับประทับตราวีซ่าพรอ้มกับมีขอ้ความ VIS ปรากฎ

บนหนา้วีซ่าของท่านมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเก็บลายนิว้มือส าหรับการยื่นขอวีซ่าในครัง้ต่อไป ** 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิ ้วมือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ** 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้ และชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลงั 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชทีีมี่เลขทีเ่ล่มของสมุดบัญชีเงนิฝากทุก
หน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีทีส่มุดบัญชทีีจ่ะน ามาย่ืนขอวีซ่าไม่มีเลขทีเ่ล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลงั 4-6 เดือนอพัเดทถึงเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืก
เล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
ค่าใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซี่า ตอ้ง
ออกหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทาง
บรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


