ฝรั่งเศส ROMANTIC 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดการเดินทาง วันที่ 30ธ.ค.60-7ม.ค.61

ราคา 96,500.สรุปการเดินทางโดยยอ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินชารลเดอโกล ปารีส - เมืองรูอ็อง - มหาวิหารแหงรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส
วันที่3 เมืองก็อง - อนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามโลก - มงตแซงตมิเชล - แซงตมาโล
วันที่4 ตูร - ปราสาทชองบอรด (ปราสาทลุมน้ําลัวร)
วันที่5 ปราสาทเชอนงโซ - เมืองบอรโด
วันที่6 ไวนเอสเตท Saint Emilion เมืองบอรโด - นั่งรถไฟดวน TGV สูนครปารีส - เขาทีพ่ ัก
วันที่7 กรุงปารีส - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ชอปปง Duty Free Shop - เขาที่พัก
วันที่8 สนามบินชารล เดอ โกล - เดินทางกลับ
วันที่9 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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30 ธ.ค. 60
21.00 น.

หมายเหตุ

31 ธ.ค. 60
00.05 น.
07.05 น.

12.00 น.
13.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินชารลเดอโกล ปารีส (ฝรั่งเศส)
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบิน
ไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน
จากนั้นเชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก
ทางบริ ษั ท ได เ ตรี ย มการเดิ น ทางของคณะทั ว ร ก อ น 15 วั น โดยซื้ อ ตั๋ ว
เครื่ อ งบิ น , เช า รถโค ช , จองที่ พั ก , ร า นอาหาร สถานที่ เ ข า ชมต า ง ๆ ไว
ลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุด
งาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทาง
ลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได หั ว หน า ทั ว ร มี สิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นโปรแกรม และไม ส ามารถคื น เงิ น
คาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ
ลวงหน าแล ว และหากมีค าใชจ ายอื่น ๆ เกิ ดขึ้ นนอกจากในรายการทั ว ร
หั ว หน า ทั ว ร จ ะแจ ง ให ท า นทราบ เพราะเป น สิ่ ง ที่ ท างบริ ษั ท ฯ มิ อ าจ
รับผิดชอบได
ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแหงรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส
ออกเดินทางสูปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG930
สนามบินชารลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผานการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว รถโคชรอรับคณะเพื่อเดินทางทองเที่ยวตอ
นําคณะออกเดินทางสู เมืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงของแควนนอรมังดี
บนฝงแมน้ําแซนน โมเนตใชชีวิตอยูที่นี่ในป ค.ศ.1892 เพื่อนําทานชม มหา
วิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนตไดวาดภาพวิหารแหงนี้ในชวงเวลาที่
ตางกัน โมเนตเปลี่ยนผาใบที่ใชวาดผืนแลวผืนเลา แสงที่สาดสองบนวิหารก็
เปลี่ยนตามไปดวยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มที ั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชม
สถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของเมืองคือโบสถโจน ออฟ อารค ซึ่งเปนสถานที่ที่
โจน ออฟ อารคถูกเผาทั้งเปน วีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินใหประหารชีวิต
ดวยการเผาทั้งเปนเมื่ออายุไดเพียง 19 ป เดิมบริเวณนี้เปนตลาดเกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางตอสูเมืองโดวิลส (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมือง
หนึ่งที่ดาราและนางแบบนิยมมาถายรูปลงปกนิตยสารกันอยูเปนประจํา เดิน
เที่ยวชมเมืองเล็กๆทีห่ รูหรา และแวดลอมไปดวยกลิ่นอายของเหลาชนชั้นสูง
ในอดีต ตัวเมืองเรียงรายไปดวยอาคารรานคาสวยงามนารัก และรานคาแบ
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19.00 น.
1 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
2 ม.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

รนดเนมชื่อดัง
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE DEAUVILLE HOTEL หรือเทียบเทา
www.mercure.com
โดวิลส - อนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามโลก - มงตแซงตมิเชล - แซงต
จันทร
มาโล
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําทานออกเดินทางสู เมืองก็อง (Caen) ชมทัศนียภาพของเมืองจากแนว
(59 ก.ม.)
กําแพงของปราสาทก็อง ที่บง บอกถึงความเจริญรุงเรืองในครั้งอดีต นําเขาชม
อนุสรณสถานแหงสงครามโลก (Memorial de Caen) ภายในจัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับการสูรบในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีอาคารกวา 200,00
0 หลังถูกทําลาย ผูคนเสียชีวิตนับแสนและบาดเจ็บอีกมากมาย การจัดแสดง
เรื่องราวการยกพลขึ้นบกในวันดีเดย
ลวนแตเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ
แควนนอรมังดีทั้งสิ้น
ตลอดจนเรื่องราวของผูที่ไดรับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพคนแรกจนถึงปจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ออกเดินทางสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสน
(130 ก.ม.)
สถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งในยุโรปเทียบไดกับมหาวิหารเซนตปเตอรแหง
กรุงโรม อยูบนเกาะในเขตแควนนอรมังดี สถานทีแ่ หงนี้ไดรับการประกาศ
จากองคการยูเนสโกใหเปนหนึ่งในมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1979 และเปน
สถานที่ทองเทีย่ วยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล
และพระราชวังแวรซายน มงแซงต-มิเชล สรางมาหลายยุคหลายสมัย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสรางจน ปค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกที
(57 ก.ม.)
นจากวิหารแซ็ง-ว็องดรียไดสรางโบสถและอาคารขึ้นใหมเปนอารามขนาด
ใหญ ตัววิหารตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ สูงจากระดับน้ําทะเล 75
เมตร จากนั้นมีการสรางตอเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งแควนนอรมังดี
เจริญรุงเรือง แลวออกเดินทางสูเมืองแซงตมาโล (St.Malo)
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL OCEANIA SAINT-MALO หรือเทียบเทา
www.oceaniahotels.com
แซงตมาโล - ตูร - ปราสาทชองบอรด (ปราสาทลุมน้ําลัวร)
อังคาร
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
เดินทางสูเมืองตูร (Tours) ในเขตแมน้ําลัวรทางตอนเหนือและแมน้ําแชรทาง
(320 ก.ม.)
ตอนใต มีประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน จัตุรัสเมืองเกา เรียงรายไปดวยบาน
กึ่งไมซุงที่สรางมาตั้งแตสมัยยุคกลางเปนเมืองคลาสสิคที่นาชมอีกเมืองหนึ่ง
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12.00 น.
บาย

19.00 น.

3 ม.ค. 61
07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูชองบอรดมหาปราสาทแหงลุมแมน้ําลัวร มีแมน้ําสายยาวที่สุดของ
ฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝงมีปราสาท หรือชาโต (Chateau)
ของกษัตริยและเชื้อพระวงศ
ในจํานวนทั้งหมดปราสาทชองบอรด
(Chambord) นับเปนความปรารถนาสูงสุดของนักทองเที่ยว พระเจาฟรอง
ซัวสที่ 1 ทรงโปรดใหสรางขึ้น ในป ค.ศ.1519 หลังนําทัพไปชนะอิตาลีที่เมือง
มิลาน เพื่อไวรับรองพระสหายและไวเปนที่ประทับเมื่อมาลาสัตว ลีโอนารโด
ดาวินชี เปนผูรางโครงสราง (Drawing) และ Dominigue de Cortone
สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงาน
ไดนําเคาโครงสรางนี้ไปปรับปรุงเปนแบบ
สมบูรณ ปราสาทแหงนี้ตั้งอยูทามกลางสวนปาที่มีอาณาเขตถึง 13,500
เอเคอร ไมทที่ ําโครงและพื้นเปนไมโอกจากปาบริเวณปราสาท หลังคาและ
สวนตกแตงที่เลียนแบบจากหินออน ดานหนาทางเขาปราสาทเปนลานกวาง
บงบอกถึงความยิ่งใหญของกษัตริยฟรองซัวสที่ 1 ดานหลังเปนโบสถและที่
ประทับของกษัตริย ทางขึ้นปราสาททําเปนบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มี
ชองบันไดซอนกันอยูทําใหขึ้นและลงแยกจากกันไดเปนอิสระ นําคณะชม
สวนที่เปนชั้นลางเปนหองของพระเจาฟรองซัวสที่ 1 มีภาพสีน้ํามันประดับ
อยูมากมาย, หองเก็บราชรถของกษัตริยหลายพระองคที่เก็บรักษาอยางดี ชั้น
บนเปนพิพิธภัณฑแสดงศิลปวัตถุตางๆที่เคยถูกใชในปราสาทแหงนี้ มีหอง
บรรทมของกษัตริยราชวงศและผูติดตาม พรอมหองที่ใชจัดงานเลี้ยงสังสรรค
ถัดขึ้นไปเปน หองของราชินี พรอมภาพวาดที่วาดลงบนเนื้อไมชั้นบนสุดเปน
ระเบียงคลายๆดาดฟา
สามารถมองเห็นยอดปราสาทอยางชัดเจนและ
สวยงาม
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

Local
(79 ก.ม.)

Chinese
www.alliancehoteltoursc
นําทานเขาสูที่พัก ALLIANCE HOTEL TOURS หรือเทียบเทา
entre.com
ตูร - ปราสาทเชอนงโซ - บอรโดซ
พุธ
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําคณะเที่ยวชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สรางบน
(45 ก.ม.)
ฝ ง แม น้ํ า แชร และสร า งมาก อ นหน า ที่ จ ะมี ห ลั ก ฐานทางเอกสาร เมื่ อ
คริสตศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟลแบรตเดอลอรมสถาปนิกเรอเนซองส
ตระกูลเมเนียร (Menier) ลักษณะของสถาปตยกรรมของเชอนงโซเปนแบบ
ผสมระหวางสถาปตยกรรมโกธิกคและสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน
ลานดานหนาวางแบบลานปราสาทยุคกลางลอมรอบดวยคูน้ํา ประตูทางเขา
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12.00 น.
บาย

19.00 น.

4 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

ขนาดใหญทําจากไมแกะสลัก ดานในเปนชาเปล (Chapel) โดดเดนดวย
หน าต างประดับ กระจกสี , ห องบรรทม, หองกรีน (Green) เปนลักษณะ
ศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส หองรับรอง, หองบรรทมพระเจาฟรองซัวส
ที่ 1, หองพระเจาหลุยสที่ 14 และหองโถงตกแตงดวยเพดานโคงสันที่มีหิน
หลักแยกจากกันเปนเสนขาด ถือวาเปนหองที่แกะสลักที่สวยที่สุดหองหนึ่งใน
การตกแตงแบบเรอเนซองสแบบฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสู เมืองบอรโด Bordeaux เมืองหลวงของแควนอากี
แดน เปนเมืองทาใกลชาย ฝงมหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันตกเฉียง
ใตของฝรั่งเศส มีแมน้ําการอนไหลผานออกสูมหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองซู
ลัก-ซูร-แมร เขตทาเรือปอรตเดอลาลูน Port de la Lune ที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกในป 2007 ตั้งแตศตวรรษที่ 18
บอร โ ดมี ชื่ อ เสี ย งและเป น แหล ง ผลิ ต ไวน คุ ณ ภาพที่ จั ด อยู ใ นกลุ ม AOC
(Appellation d'Origine Contrôlée) ซึ่งไวนดี ๆ ของฝรั่งเศส มักจะอยูใน
กลุมนี้
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE BORDEAUX CENTRE HOTEL หรือ
เทียบเทา
ไวนเอสเตท Saint Emilion - นั่งรถไฟ TGV สูนครปารีส
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะเดินทางสูเขตพื้นที่การผลิตไวนอีกแหงหนึ่งแซ็ง-เตมีลียง
SaintEmilion นับเปนเขตพื้นที่ที่เกาแกที่สุดของแควน ซี่ง องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนเปนเขตมรดกโลกในป 1999 ในฐานะที่เปนตัวอยางที่โดดเดนของ
ภูมิทัศน ไรองุนประวัติศาสตร ที่รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปจจุบัน
และยังคงทําการเพาะปลูกองุนที่ยังคงรักษาคุณภาพองุน เพื่อเปนวัตถุดิบ
สําหรับผลิตไวนในภูมิภาคไวไดเปนอยางดี โดยมีการกําหนดมาตรฐานการ
ผลิต และการตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด จากอดีตจนถึงปจจุบันไวน
แซ็งเตมีลียง ไดรับการยกยองวาเปนไวนที่มีคุณภาพเปนเลิศ มีรสชาติ
นุมนวล สีสันสดใส และบมไดคุณภาพมากที่สุดของบอรโด ถึงแมวาจะมีการ
ผลิตไดเปนจํานวนนอยแตคุณภาพที่ไดนั้นกลับตรงกันขาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดยรถไฟดวน TGV เพื่อเดินทางสูมหานครปารีส
ออกเดินทางโดยรถโคชสูกรุงปารีส ศูนยกลางการออกแบบและแฟชั่นของ
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19.00 น.

5 ม.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บาย

18.30 น.

6 ม.ค. 61
08.00 น.
10.00 น.

โลก มหานครทันสมัยที่ไมเคยหยุดนิ่ง อีกทั้งยังเปนเมืองที่สวยที่สุดในโลก
สําหรับอีกหลายๆ คน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือ
เทียบเทา
พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ชอปปง
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานออกเดินทางสู พระราชวังฟองแตนโบล ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปารีส
พระราชวังแหงนี้สรางกอนศตวรรษที่ 12 พระเจาฟรองซัวสที่ 1 โปรดให
บูรณะและสรางตอเติมในหลาย ๆ สวนโดยชางฝมือชาวอิตาเลี่ยน ในสมัย
พระเจาหลุยสที่ 14 จะเสด็จมาที่นี่เพื่อลาสัตวเทานั้น หลังการปฏิวัติใหญใน
ฝรั่งเศส นโปเลียนเรืองอํานาจ และไดตกแตงภายในพระราชวังเพื่อตอนรับ
สันตะปาปา และใชเปนที่พํานักสําหรับสวนที่เปน Small Apartment เพื่อ
ใชสวนตัวกับมเหสี และ Grand Apartment เปนที่รับรองอยางเปนทางการ
หลังจากนั้นมีการสรางพิพิธภัณฑจีน (Musee Chinois) สําหรับรวบรวมสิ่ง
ละอันพันละนอยที่มาจากตะวันออก ผานเขาในเขตพระราชฐานชั้นในจะเปน
ลานที่มีชื่อวา Cour des Adieux (กูร เดส ซาดีเยอ) เพื่อรําลึกถึงนโปเลียน
กลาวคําอําลาตอกองทัพ ชมหอง Galarie Diane (กาลารี ดิอาน) แสดง
เรื่องราวของไดอานา เทพแหงการลาสัตว, หองบรรทมของพระนางโจเซฟน,
หองบรรทมของนโปเลียน,
หองประชุมเสนาบดี
และหองทรงงาน,
หองรับแขกสวนตัว ที่มีโตะเล็กโตะที่ นโปเลียนใชลงนามสละราชสมบัตแิ ละ
ยอมใหเนรเทศไปยังเกาะเอลบา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชอปปงสินคาอาทิ น้ําหอม เสื้อผา กระเปา เครื่องสําอาง ที่ราน Duty
Free Shop ที่มีสวนลดพิเศษใหเฉพาะนักทองเที่ยวเทานั้น แลวมีเวลาให
ทานเลือกซื้อสินคาในหางแกลลอรี ลาฟาแยตต ที่มีแบรนดชั้นนําจากทั่วทุก
มุมโลกเปดใหบริการในหางแหงนี้
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือ
เทียบเทา
สนามบินชารล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสูสนามบินชารล เดอ โกล ปารีส เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู
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13.40 น.
7 ม.ค. 61
05.55 น.

กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
เดินทางกลับถึ
บถึงกรุงเทพฯ
นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อาทิตย

หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต
ละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลา
การเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอกั ษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับ
ทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ

สายการบินไทย ประกาศปรับขึ้นคาภาษีน้ํามันใหม
มีผลตั้งแตคณะทีอ่ อกบัตรโดยสาร หลังวันที่ 19 ก.ย. 60 เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 60)
รายการนี้ ปรับคาภาษีนา้ํ มันใหมแลว
อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

30 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61

96,500.-

90,500.-

76,000.-

10,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-26,500.-19,500.-

อัตรานี้รวม
รวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
 อนุสรณสถานที่เมืองก็อง / มงตแซงตมิเชล / ปราสาทชองบอรด / ปราสาทเชอนองโซ / คารถไฟ TGV
สูนครปารีส / พระราชวังฟองแตนโบล
 คาโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin /
Double ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรม
หลายแหงในยุโรปสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมี
การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
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 คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2€ / ทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส (เชงเกน)
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว
และคอยอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16
ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูใน
ความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
อัตรานี้ไม
ไมรวม :
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทิปไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกัน
เปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
เพื่อประโยชนของผูเ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาว
การจองทัวร (How to make your reservation)
- กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือน
เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร)
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
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การไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มคี วามประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ทีม่ ีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันทําการกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันทําการกอนการเดินทาง
หัก 100% ของคาทัวร
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดย
สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลีย่ นชื่อ
ตั๋วเทานัน้ และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่
ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไม
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานัน้ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงิน
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คาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วันทําการ
โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูเดินทางจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบิน
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ
ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหาก
ทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาวกรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ
ทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100%, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปน
สิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออก
ตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5
ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันใน
แตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
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 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ อี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่
มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปน
หองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา
ชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว
ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการ
ลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได
ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมี
กระเปาเพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
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พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000
บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูส ูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานัน้ )
เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ
(การขอวีซาประเทศฝรั่งเศสผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศฝรั่งเศส)
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา
/สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบรู ณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยนื่ ในแตละประเทศ
ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไปยืน่ วีซา ในแตละประเทศ) และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6
เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยาง
ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรบั บัญชีกระแสรายวัน***
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(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะตองเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน เปนเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซา โปรดสอบถามเจาหนาทีเ่ พิม่ เติม)
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ
หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทั
งจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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