
 

 



 

 

23 ต.ค. 61 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต - นีซ (ประเทศฝร่ังเศส) อังคาร 
20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู4 เคาน์เตอร์ G 1-6 สายการบินลฟุท์ฮนั

ซ่า แอร์ไลน์   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 

 
LH773 // LH1058 

2300-0600+1 // 0815-0945 

23.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองนีซ โดยเที่ยวบินที่ LH773 / LH1058 
**แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี**  
 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โคช้, จองทีพ่กั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ข้าชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาดเทีย่วบิน 
(ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงทีท่างบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
 

24 ต.ค. 61 นีซ - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ ริเวียร่าแห่งฝร่ังเศส - 
อสิระช้อปป้ิง 

พุธ 

09.45 น. ถงึสนามบินนีซ ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้ว รถโค้ช
รอรับคณะ แล้วเดินทางสูเ่มืองแซงต์ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) เมือง
โบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถกูโรมนัยดึครอง ในยคุกลางเมืองถกูรุกรานจาก
สเปน กษัตริย์ฟรองซวัส์ที่ 1 แห่งฝร่ังเศส โปรดให้สร้างก าแพงหินล้อมรอบเมือง ความ
ขลงัและสวยงามดงึดดูศิลปินมารังสรรค์งานที่นี่ ทัง้นักเขียน นกักวี นกัแสดง กอง
ถ่ายภาพยนตร์ ล้วนแต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรือจะเรียกอีกนยัหนึ่งว่า “ถ่ิน
ศิลปิน” ก็ไม่ผิด 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางกลบัเข้าสู่เมืองตากอากาศชื่อดังของฝร่ังเศส “นีซ” (Nice) ที่นี่เป็นเมืองใหญ่

อันดับ 5 ของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ ในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม 
เต็มไปด้วยนกัท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ที่ถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซอง
เกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จัดได้ว่าเป็นเมืองที่น่าเดินชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างย่ิง จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SPLENDID HOTEL & SPA NICE**** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียว กัน 
www.splendid-nice.com 

25 ต.ค. 61 นีซ - เมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด - มองเตกาโล 
(รัฐโมนาโก) - นีซ 

พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 
 

Buffet 

http://www.splendid-nice.com/


 

08.00 น. เดินทางสูเ่มืองคานส์ (Cannes) เมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาติที่จดัขึน้ประมาณ
เดือนพฤษภาคมของทกุปี หากใครที่คลัง่ไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กบัการวดัรอย
มือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล ่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหลา่ดาราช่ือดัง
ทัง้หลายได้ประทบัรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลกึ เมืองคานส์ยงัเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริม
ชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกช่ือหนึง่ว่า ลาโพรมานาด เดอ 
ลา ครัวเซท La Promenade de la Croisette นอกจากนีย้งัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ 
ของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลายด้วย จากนัน้เดินทางต่อสู ่เมืองกราซ Grasse หรือที่รู้จกั
กนัในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน า้หอม” เพื่อให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลติน า้หอมที่
ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลติน า้หอมด้วยการสกดัและการ
กลัน่ ตลอดจนห้องจดันิทรรศการ แสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน า้หอม และ
คอลเล็กชัน่ขวดน า้หอมต่าง ๆ อย่างมากมาย  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโก หรือ ริเวียร่าแห่งเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจากการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายท าให้เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเป็นเมืองหลวงแห่ง
การพนนัของยโุรปซึง่เศรษฐีนิยมมาเที่ยวกนั น าชมโมนาโควิลล์ เมืองที่ตัง้อยู่ท่ามกลาง
ท้องทะเลสวย, หมู่ตกึระฟ้าและทิวเขาอนังดงาม เข้าสูม่หาวิหารที่เคยใช้จัดงานพระราช
พิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซเคลลแีห่งโมนาโค สตรีผู้สงูศกัด์ิที่ชีวิตเปรียบเสมือน
เทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผนัให้เป็นเจ้าหญิงในพระราชวงั วนันี ้
เธอเป็นต านานที่ไม่ใช่เพียงเจ้าหญิงผู้ เลอโฉม แต่เธอน าพาช่ือเสยีงให้โมนาโคเป็นที่รู้จัก
ด้านสาธารณะประโยชน์องค์กรการกศุลต่างๆ มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกบั ปาเล เดอ 
แปรงซ์ (Palais De Princes) ปราสาทที่ประทบัของเจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึน้บนสว่นที่
เป็นเดอะร็อก ท่ามกลางทิวทัศน์อนังดงาม แล้วไปชมวิวทิวทศัน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสอง
แห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอนัหรูหราแสดงถงึ
ความมั่งคัง่และร ่ารวยของดินแดนแห่งนี ้ จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ชื่อ
ดงัตามอธัยาศัย ได้เวลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองนีซ  

 

19.00 น รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SPLENDID HOTEL & SPA NICE**** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียว กัน 
www.splendid-nice.com 

26 ต.ค. 61 นีซ - หมู่บ้านเลโบเดอโพร วองซ์ - หมู่บ้านกอร์ด - เมืองอาวีญง ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเข้าสูบ่รรยากาศแห่งโปรวองซ์ ชม 2 หมู่บ้านที่สวยที่สดุในโปรวองซ์ที่ศิลปินชื่อ

ดงัแวนโก๊ะห์ (Van Gogh) ยงัหลงใหลและใช้ชีวิตผลติงานศิลปะที่มีช่ือเสยีงโด่งดงัไป
ทัว่โลก น าคณะเที่ยวชมเมืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณ
ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสงู ซึ่งปัจจบุนัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชมุชน ตลอดจน
ศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลอืกให้เป็น 
“หนึง่ในหมู่บ้านที่สวยที่สดุในฝร่ังเศส”       

(266 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมหมู่บ้านกอร์ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหลเป็น

อีกเมืองที่ตัง้อยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon บนัทกึภาพจากจุดชมวิวที่
มองเห็นหมู่บ้านในมมุที่สวยที่สดุ แล้วเข้าสูเ่มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวติัศาสตร์
ริมแม่น า้โรห์น (Rhône) 

(54 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOTEL NOVOTEL AVIGNON**** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.novotel.com  

27 ต.ค. 61 อาวีญง - ท่อส่งน า้โรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลเิย่ร์ - การ์กาสซอน เสาร์ 

http://www.splendid-nice.com/
http://www.novotel.com/


 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านไปชมปงต์ ด ู การ์ (Pont du Gard) หนึง่ในสิง่มหัศจรรย์ที่ชาวโรมนัสร้างเมื่อ 

2000 ปีมาแล้ว คือทางสง่น า้ซึง่มีความยาว 275 เมตร สามารถสง่น า้ได้ 34.8 ล้านลติร
ต่อวนั ปงดกูาร์ เป็นสะพานส่งน า้จดุหนึ่งในการสง่น า้ระหว่าง เมือง Uzès และเมือง 
Nîmes ซึง่มีระยะทางถงึ 50 กิโลเมตร ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อ
ปีค.ศ. 1985 เดินทางสูเ่มือมงต์เปลลเิย่ร์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงและยังเป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีการเติบโตเร็วที่สดุ
ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมาของประเทศฝร่ังเศส นอกจากนีแ้ล้ว เมืองมงต์เปลลเิย่ร์ ยงัเป็น
เมืองหลวงของจงัหวัดเอโร (Herault) ในแคว้นลอ็งก์ด็อก-รูซียง (Languedoc-
Roussillon) ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของ
มหาวิทยาลยัมงต์เปลลเิย่ร์ (Montpellier University) อีกหนึง่มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่สดุ
ในโลกอีกด้วย 
 

 
(99.2 ก.ม.)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองการ์กาสซอน ในแคว้นลอ็งก์ดอค-รูซียง (Languedoc-Roussillon) 

มีที่ราบสงู Massif Central และเทือกเขาปีเรเน่เป็นฉากหลงั มีแสงแดดอนัอบอุ่นเกือบ
ตลอดปี เส้นทางสายวฒันธรรมที่สืบสานมาตัง้แต่ครัง้ก่อนประวติัศาสตร์จนถงึยุคโรมนั 
ที่จะเห็นได้จากร่องรอยของก าแพงเมืองและป้อมปราการอนัแข็งแกร่งในยคุกลาง 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก MERCURE CARCASSONNE LA CITE HOTEL**** 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.accorhotels.com  

28 ต.ค. 61 การ์กาสซอน - บาร์เซโลน่า - LA ROCA VILLAGE OUTLET  อาทติย์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสูเ่มืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปน ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงใน

เมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือ และการค้าอีกทัง้ยังผสมผสาน
ประวติัศาสตร์ที่เก่าแก่และความทนัสมยัให้สมกับเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นที่ชื่นชอบของ
บรรดานกัท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 
 

(327 ก.ม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเข้าสู ่ LA ROCA VILLAGE OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปปิง้ แหลง่รวมสนิค้า

แบรนด์เนมชัน้น ามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, 
FC Barcelona official store, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, 
Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite,   
ฯลฯ จากนัน้น าคณะเดินทางกลบัเข้าสูเ่มืองบาร์เซโลนา  
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะเข้าพัก CATALONIA DIAGONAL CENTRO HOTEL BARCELONA**** 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.cataloniahotels.com  

29 ต.ค. 61 เท่ียวชมเมืองบาร์เซโลน่า - ซากราด้าแฟมิเลีย - สวนสาธารณะเกวล 
- ถนนลารัมบร้า - สนามบินบาเซโลน่า - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

จันทร์ 

07.00 น รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 



 

08.00 น. เที่ยวชมเมืองของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi 
บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่าคือกาซ่า บตัโย ที่เกาดี ้
ออกแบบให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลน่า อีกหนึง่แห่งที่น่าชมคือกาซา มิลา เกาดี ้
ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี ค.ศ.1906 แสดงถงึฐานะความมัง่คัง่, ความคิด
สร้างสรรค์ซึง่ถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็น
หนึง่ในงานสดุรักสดุหวงที่เกาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออกแบบตัง้แต่ปี ค.ศ.1900-1914 
สถานที่สดุท้ายของเกาดีคื้อโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลยี ที่ยงัคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจบุนั 
ความพิเศษในงานของเกาดีคื้อการรวบรวมรูปทรงและพืน้ผิวต่างๆในธรรมชาติมาใช้ 
และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสงูของมองต์เซร์ราต  แล้วเดินทาง
เข้าสูจ่ตัุรัสกาตาลนุญา จดุเร่ิมของย่านถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวา
มากที่สดุในบาร์เซโลน่า มีทัง้สนิค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ เชือ้
เชิญให้นกัท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ ปลายสดุของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับัส นกั
เดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะเวสต์อินดีส 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงบาเซโลน่า เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
  

 

16.50 น. คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH1129 / 
LH772   **แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี**  
 

LH1129 // LH772 
1650-1900 // 2200-1445+1 

30 ต.ค. 61 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อังคาร 
14.45 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

 
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนั
เดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Period 
Tour Fare  

Adults  
Child 4-11 With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

In Triple Room 
SGL  

Supplement 
No TKT 

ADL / CHD 

23-30 ตุลาคม 2561 74,000.- 70,000.- 10,000.- -19,500.- 
ค่าทวัร์รวม :  



 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 
บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจาก
โรคประจ าตัว 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์  

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  

 สายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ อนญุาตให้ผู้ โดยสารชัน้ประหยัด โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่
เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็น
สทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (สายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซ่ึง
อาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขของสายการบิน) 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 

   



 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  หกัค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 7,500 บาท 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 27,500 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 37,500 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบ NON-CHANGE NAME / NON-REFUND ไม่สามารถเลื่อนวัน หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง

ได้ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่

ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลยู 
พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบ NON REFUND กรณีที่ผู้ โดยสาร ยกเลกิการเดินทางหลงัจาก
มีการออกตัว๋ไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินบางส่วนหรือทัง้หมด หรือเปลีย่นชื่อผู้ เดินทางได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯ มิได้เป็นคนก าหนดเงื่อนไขนี  ้

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินสายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ ในกรณีเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ได้ 

25% ในเครือ Miles & More ของสายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ ได้เท่านัน้ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 



 

  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบินท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 
กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

 
การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 
 
 



 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 
 

**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎบน
หน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จ าเป็นต้องเก็บลายนิว้มือส าหรับการย่ืนขอวีซ่าในครัง้ต่อไป ** 

 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือด้วยตนเอง** 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุัติวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติูบัตร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชีที่ มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า 
เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชี
เล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เ ดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



 

 


