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ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

17.30 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

21.25 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0405 *.*.*. 

09.25 น.    (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นทีร่ะลกึจาก

มมุกวา้งซึ่งเป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรืออดตีพระราชวงัลูฟว ์...น าท่านเดนิทางสู่ 

ท่าเรือบาตามซู เพือ่ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญัคู่บา้นคู่เมอืง

ริมสองฝัง่แม่น า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ 

สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ี

ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนั

สรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ใน

กรณีทีน่ า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรือมเีหตกุารณส์ุดวสิยั เช่น การนดัหยุด

งาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น า้แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  

บ่าย น าท่าน ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพื่อเฉลมิพระเกียรติแด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลาน จตัุรสัคอง

คอรท์ สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรีย

องัตวัเนต 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์+ ไวน ์+ สเตก็ 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ปารสี-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส  าอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, ครีม, เครื่องส  าอางกระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ  ...น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) 

ทีพ่กั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ กอลมาร-์แองเกิ้ลเบริก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั  *.*.*. 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอมารเ์มอืงกอลมารเ์ป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอ-

แร็งในแควน้อาลซสัในประเทศฝรัง่เศส เมอืงกอลมารต์ ัง้อยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศสเมอืงกอลมารต์ ัง้อยู่บน “เสน้ทางไวนข์อง

อาลซสั” และไดช้ื่อว่าเป็น “capitale des vins d'Alsace” (เมอืงหลวงแห่ง

ไวนแ์ห่งอาลซสั)กอลมารเ์ป็นบา้นเกิดของจติรกรและช่างแกะพมิพม์ารต์นิ 

โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดริก โอกุสต ์บารต์อลดผูีอ้อกแบบ

อนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพ กอลมารม์ชีื่อเสยีงในการอนุรกัษเ์มอืงใหย้งัคงเป็น

เมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ ในตวัเมอืง

เก่าก็มพีพิธิภณัฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศยัทีค่งสภาพ

เหมอืนเมอืงในยุคกลาง 

....จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด.์.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืงสวสิ 

ทีพ่กั TERRACE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ แองเกิ้ลเบริก์ (OPTION)-ลูเซิรน์-มิลาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

*.*.. หมายเหต ุ: ท่านทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อน

ล่วงหนา้ค่ายอดเขาทติลติ 92 ฟรงั **  ยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบัน า้ทะเลถงึ 3,020 เมตร 

หรือ ประมาณ 10,000 ฟีต ใหท้่านไดเ้ล่นหมิะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา (ค่าขึ้นยอดเขาไม่

รวมในรายการทวัร)์ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของ

ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูปกบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณ์ของ

ทหารสวสิฯ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

อสิระใหท้่านไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ช็อคโก

แลตฯลฯและเดนิเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ...  

ทีพ่กั Bedbank NH Milan–Roulette -Outskirts หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก มิลาน-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบ

กอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการ

ตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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อาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิว์คิ

เตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัริยข์องอติาลใีนการรวมชาติ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอา

เขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก มชีื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นหอ้งนัง่เล่นของเมอืง

มลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟ

ทีเ่รียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่ง

กายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไม่คดิจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควร

ทีจ่ะตอ้งไปเดนิเล่นชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรือหากท่านยงัตดิ

ใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ 

ซึ่งถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีข่ ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบั

ลานกวา้งแห่งหน่ึง ...อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ...  

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 

22.20 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK092 / EK372 

วนัที่เจด็   สนามบนิสวุรรณภมูิ 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0635-0930 *.*.*. 

19.15 น.       (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

@@@ *** @@@ *** @@@  

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส  าคญั 

 

    อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

19-25 ก.ย. / 18-24 ต.ค. 

22-28 ต.ค. 
39,999.- 

8,500.- 

10-16 ต.ค. 41,999.- 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ  

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
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2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ

ประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส  าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ  า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึ่งขึ้นอยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย)  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท  าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก 

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือ

ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  
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5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบริการ 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ  60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ทา่นใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้น ทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัวิซ่ีาได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้น ทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้ง

ขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

**กรณุาอา่นเง ือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 
เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเกบ็คา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์ 

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่
จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ 

เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณอีอกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / 
คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ 

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) 
ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณอีอกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) 
และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่่านยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
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ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วัน

กอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ 

ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 
ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า
หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุ

ครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 

ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีดก็ทารกอายตุ ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่น

ยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

 

 


