
 
 

 

➢ ปราสาทเชอนงโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

➢  วิหารมงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY)  

➢  มหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL)  

➢ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ 

➢ ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม 

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโควิทท้ังใน

ประเทศไทยและประเทศตามรายการทัวร์   



 
 

วันท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าท่ี เคาน์เตอร์ 

T ประตู 8-9  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

วันท่ีสอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส - ปราสาทเชอนงโซ - ตูร์ 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK385/EK073 

*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีดูไบ 0455-0820 *.*.*. 

13.30 น.   (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS) (35 กม.) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์และมี

ประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ครั้งหน่ึงเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของ

ฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง

ทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย... 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก IBIS STYLES TOURS หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม ตูร์ - แซงต์มิเชล - รูอ๊อง 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) 

(56 กม.) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*.  

สร้างบน  ฝั่ งแม่น้ำแชร์และสร้างมาก่อน

หน้าท่ีจะมีหลักฐาน ทางเอกสารเม่ือศตวรรษ

ท่ี11 อ อกแบบโด ยฟิ ลแบรต์ เด อลอ ร์ม 

สถาปนิก เรอ เน  ซองส์  ต ระกูล เม เนียร์  

ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ 

เป็นแบบผสม ระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น 

ลานด้ าน หน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลาง

ล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำ จาก

ไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่าง

ประดับกระจกสี,ห้อง บรรทม,ห้องกรีนเป็นลักษณะ

ศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง,ห้อง 

บรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ท่ี1,ห้องพระเจ้าหลุยส์ท่ี14 



 
 

นำท่านเดินทางสู่ มงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) เกาะกลางน้ันขนาด

เล็กในแคว้นนอร์มังดี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เป็น

รองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายส์เท่าน้ัน เกาะมงแซงต์มิเชลน้ันเป็น

เกาะท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ด้วยเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่ 960 เมตรเท่าน้ัน ตัวเกาะเป็น

หินแกรนิต โดยจะมีถนนเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ ทำให้สะดวกในการ

เดินทางมากย่ิงขึ้น ประวัติศาสตร์ของเกาะน้ีเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษท่ี 8 จนถึง

ปัจจุบันบนเกาะก็ยังคงรักษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไว้ให้เราได้เห็นกันอยู่  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านชมวิหารมงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) *.*.*. ไม่รวม

ค่าเข้าชม *.*.*. วิหารท่ีเป็นจุดเด่นของเกาะชื่อเดียวกัน สามารถเห็นได้ตั้งแต่ไกล

ด้วยยอดจั่วสูง แรกเริ่มเดิมทีวิหารได้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 ก่อนจะมาเสร็จ

เรียบร้อยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกท่ีสวยงดงาม

ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหน่ึงจุดเด่นของวิหารน้ีก็คือรูปป้ันของอัครทูต

สวรรค์ มิคาเอลท่ีอยู่บนยอดวิหารเป็นเหมือนผู้มาโปรดและปกป้อง ด้านในวิหารก็

สวยสง่าไม่แพ้ภายนอกด้วยโถงใหญ่ท่ีหลังคาสูงและตกแต่งอย่างวิจิตรตามสไตล์

โกธิค ทั้งวิหารและเกาะมงแซงต์มิเชลน้ีได้ถูกยกให้เป็นโบราณสถานแห่งฝรั่งเศสและ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799    

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรูอ๊อง (ROUEN) (297 กม.) เมืองหลวงของแคว้นมังดีบน

ฝั่งแม่น้ำแซนน์ .... 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  QUALY HOTEL ROUEN หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี ่  รูอ๊อง - ปารีส - ชมเมือง  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่าน ชมมหาวิหารรูอ็อง (ด้านหน้า) (ROUEN 

CATHEDRAL) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*.  

โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งน้ีใน  ช่วงเวลาท่ีต่างกัน 

โมเนต์เปล่ียนผ้าใบท่ีใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงท่ีสาด

ส่องบนวิหารก็เปล่ียนตามไปด้วยภาพเขียนคอล

เล็คชั่นน้ีมีท้ังหมด 28 ภาพ จากน้ันไปชมสถานท่ีสำคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองคือ

โบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์คถูกเผาท้ังเป็น วีรสตรีของ

ฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาท้ังเป็นเม่ืออายุได้เพียง 19 ปี เดิม

บริเวณน้ีเป็นตลาดเก่า 



 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปารีส (PARIS) (142 กม.)  มหานครท่ีเป็นศูนย์กลาง

อำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE 

TRIOMPHE) ผ่านถนนชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ท่ีผู้คนหลงไหลใน

แฟชั่นท่ัวโลกต้องมาเยือนแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย STAR TOUR 

หรือชมภาพยนต์ 360 องศาท่ีจัดแสดงไว้อย่างน่าชม  

นำท่านถ่ายภาพคู่กับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หน่ึงในสัญลักษณ์สำคัญของ

ประเทศฝรั่งเศส โดยหอน้ีจัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ท่ีสูงที่สุดในโลก  

นำท่านชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง

ของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA 

CONCORDE) ท่ีมี เสาโอเบลิสก์ (OBELISK) ท่ีนโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์

ของประเทศอียิปต์ เม่ือครั้งท่ีนโปเลียนพิชิต

อียิปต์ ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้

ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานท่ีตั้งเครื่องกิโยติน

ประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอัง

ตัวเน็ต  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า  ปารีส - ล่องเรือ - ช้อปป้ิง 

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความ

สวยงาม ของสถานท่ีสำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสอง

ฝั่ ง แ ม่ น้ ำ แซ น  ผ่ าน ช ม ค ว าม ง ด ง าม ข อ ง

โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตาม

สไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะ

ได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพท่ีร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส 

ชื่อว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูง

กว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำ

แซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  จากน้ันนำท่าน ถ่ายรูปกับตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ด้านนอก) นำท่านชมจัตุรัส

คองคอรด์ เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของ



 
 

ฝรั่งเศส เน่ืองจากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ.1789 ลานแห่งน้ีได้ใช้ประหารพระเจ้า

หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยกิโยติ ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวน

แบบฝรั่งเศสท่ีออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลาย

แหลมสูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ยังมีรูปป้ัน

และน้ำพุ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก  ปารีส - ช้อปป้ิง 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นำทุกท่านช้อปป้ิงสินค้า Duty Free ร้านค้าท่ีมากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์

ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และ

อื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีก

หลายแบรนด์ให้เลือกซ้ือ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ท่ีโด่งดังมากด้วยร้าน

รวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้า อาทิ  น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, 

เครื่องสำอาง และอื่นๆ  

**อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มท่ี** 

ท่ีพัก  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ด  ฝรั่งเศส - ดูไบ - ประเทศไทย 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  *.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*. 

15.35 น. (เวลาท้องถ่ิน) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินเอ

มิเรตส์(EK) โดยเท่ียวบินท่ี EK074/EK384 

วันท่ีแปด  ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีดูไบ 00.20-02.50  *.*.*. 

12.30 น.  (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความ

ประทับใจ 

*.*.*.*. @@@ *.*.*.*. 

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 



 
 

อัตราค่าบริการ 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไมมี่เตียง

เสริม 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

20-27 พ.ค. / 27 พ.ค.-3 มิ.ย.  

3-10 มิ.ย. / 17-24 มิ.ย.  

24 มิ.ย.-1 ก.ค. / 1-8 ก.ค.  

22-29 ก.ค. / 29 ก.ค.-5 ส.ค.  

5-12 ส.ค. / 12-19 ส.ค.  

26 ส.ค.-2 ก.ย. / 2-9 ก.ค.  

16-23 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค.  

7-14 ต.ค. / 14-21 ต.ค.  

21-28 ต.ค. / 28 ต.ค.-4 พ.ย. 

4-11 พ.ย. / 18-25 พ.ย.  

25 พ.ย.-2 ธ.ค. 

74,900.- 12,500.- 

2-9 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 79,900.- 12,500.- 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค.

66 

84,900.- 15,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี

น้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 

 

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

สำหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 



 
 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าท่ี)  

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 

10. ค่าทิป 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 

ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี

ค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหาร

และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับโควิด 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น 

กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจ

มีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็น

สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

 



 
 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ  

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวี

ซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

เงื่อนไขการสำรองท่ีน่ัง  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่า

ทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่า

ทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / 

ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีก

ครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการ

บินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทน

บริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่าน

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่าน

ย่ืนวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ

เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า

เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ 

(เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ



 
 

หมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  ….กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่ าจะเป็นการชำระผ่าน

ตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

ในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีสายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี 

ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้

อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ ใหญ่  ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ

พิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณี น้ีทางบริษัทฯ ยินดีคื นเงินให้ ท้ังหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถาน

ฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด 



 
 

ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไป

แล้วและหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท

ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณา

อนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่าน

ได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ 

ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้

ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็ก

งอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน

ซ้ือทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ



 
 

คำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว

ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 

น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ี

บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่าน

และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อ

ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ

ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง

ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล 

และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำ

ประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึงอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วม

เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ

ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 

รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งน้ี” 



 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้อง

จะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท 

ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้

เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา

อนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เท่าน้ัน) 

3. สำหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเอง

ในประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ

แล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับ

ติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 

การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

*************************************** 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


