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โปรแกรมการเดินทาง 

Smart series 

France 7 Days 
เที่ยวไม่ตกเทรนด์ กับเมืองแห่งแสงสีและแฟชั่น 

 

7 

 
9 – 15 ส.ค. 62, 20 – 26 ก.ย. 62          = 69,000 บาท 
11 – 17 ต.ค. 62, 18 – 24 ต.ค. 62, 22 – 28 พ.ย. 62 = 73,000 บาท 

http://www.followmeholiday.com/
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ยนิดีต้อนรับสู่การเดนิทางครัง้ใหม่ภายใต้โปรแกรม 
“France 7 Days” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ  ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 4 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 3 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประ เทศ 
เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประต ู2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีฯ คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพ ฯ – กรุงปารีส – ตูร์ 
00.05 น. 

เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย เท่ียวบิน
ท่ี TG930 เวลา 00.05 – 07.10 น. (ณ เวลาท้องถ่ิน
ประเทศฝร่ังเศส) เดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติ
ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส จากนัน้เดินทางเข้า
สูก่รุงปารีส 

- เมืองตูร์ เมืองศนูย์กลางทางด้านการศกึษามา
ตัง้เเตย่คุกลาง ท่ีมีบรรยากาศสดุแสนจะโรแมน
ติก 

- พระราชวังเชอนงโช หนึ่งในปราสาทแห่งลุม่
แม่น า้ลวัร์  

เข้าพกัสูท่ี่ Novotel Tours Center Gaer หรือ
เทียบเทา่ 

 

พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปป้ิงสุดมันส์ 

- พระราชวังแวร์ซาย พระราชวงัหลวงแหง่หนึ่ง
ของฝร่ังเศส ได้ช่ือว่าเป็นพระราชวงัท่ีสวยงาม
และยิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในโลก 

- อิสระช้อปป้ิงสุดมันส์  กับสินค้าแบรนด์ดัง
มายมาก 

เข้าพกัสูท่ี่ Hotel Mercure Paris La De fense หรือ
เทียบเทา่ 

 

กรุงปารีส 

อิสระทอ่งเท่ียวกบัมหานครปารีสท่ีขึน้ช่ือวา่เป็นผู้น า
ของแฟชั่น เช็คอิน ถ่ายรูป สุดเก๋ กับเมืองท่ีไม่เคย
หลบัใหล 
เข้าพกัสูท่ี่ Hotel Mercure Paris La De fense หรือ

เทียบเทา่ 

 

ปราสาทช็องบอร์ – กรุงปารีส 

- ป ร า ส า ท ช็ อ ง บ อ ร์  เ ป็ นป ร า สาท ท่ี มี
สถา ปัตยกร รม ท่ี เ ป็ น เอกลักษณ์  มี การ
ผสมผสานของสถาปัตยกรรมคลาสสิกของ
ฝร่ังเศสและอิตาล ี

- กรุงปารีส มหานครท่ีมีวัฒนธรรมท่ีล า้สมัย
แหง่หนึง่ของโลก 

เข้าพกัสูที่ Hotel Mercure Paris La De fense หรือ
เทียบเทา่ 

 

วันที่ 6 |  

ปารีส - กรุงเทพมหานคร 

ทา่อากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทาง
ไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสาย
การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 เวลา 13.40 – 05.55 
(+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

 

วันที่ 7 |  

กรุงเทพมหานคร 

05.55 น. 

เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. 

นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคาร
ผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประตู 2) 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
และการเช็คอิน 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 2 | กรุงเทพ ฯ - กรุงปารีส – ตูร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.05 น. 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สูม่หานครปารีส โดยสายการ
บินไทย เท่ียวบินท่ี TG930 เวลา 00.05 – 07.10 น. (ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศฝร่ังเศส) เม่ือผา่นพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และได้สมัภาระเรียบร้อย น าคณะเดินทางด้วยรถ
โ ค้ ช ป รั บ อ า ก า ศ สู่ เ มื อ ง ตู ร์  ( Tours) เ มื อ ง ท่ี มี
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เชิญสมัผสับรรยากาศท่ีสวยงาม
เก่าแก่ของเมือง ท่ีซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรม
โรมันมาตัง้แต่ช่วงต้นของศตวรรษท่ี 1 และยังเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาตัง้แต่ยุคกลาง บริเวณ
เขตเมืองเก่าถูกโอบล้อมไปด้วยเหลา่อาคารบ้านเรือนท่ีมี
เอกลกัษณ์จากอาคารบ้านเรือนยคุกลาง  ให้ทา่นได้ช่ืนชม
เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนาน 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าชม  ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de 
Chenonceau) หนึ่งในปราสาทแห่งลุ่มแม่น า้ลัวร์ ท่ีมี
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นคือตวัปราสาทตัง้คร่อมบนแม่น า้เชอ 
(Cher) รายล้อมด้วยสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ภายในมี
แกลอร่ี ท่ีใช้เป็นห้องแสดงงานศิลปะอันทรงคุณค่า ให้
ทา่นได้สมัผสักบัการใช้ชีวิตเสมอคนในวงั 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าพักสู่ท ีNovotel Tours Center Gare หรือเทยีบเท่า 

 

 

http://www.followmeholiday.com/
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วันที่ 3 | ปราสาทช็องบอร์ – กรุงปารีส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาน าท่านท่องไปยังดินแดน ปราสาทช็องบอร์ 
(Chambord) ปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในบรรดาเหลา่
ปราสาทท่ีตัง้อยู่ในลุ่มแม่น า้ลวัร์ มีสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของการผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ีคลาสสิค 
อ่อนช้อย เป็นศิลปะแบบฝร่ังเศสท่ีแท้ รวมกับศิลปะแบบ 
Renaissance ข อ ง อิ ต า ลี  4 ด้ า น ใ น ป ร า ส า ท มี
ประติมากรรมและมีการออกแบบ ตกแต่งอย่างหรูหรา 
ความยิ่ งใหญ่และงดงาม ประกอบกับบรรยากาศ
ท่ามกลางธรรมชาติสุดโรแมนติก ตัวปราสาทยังเป็น
ต้นแบบปราสาท ของเจ้าชายอสรูในนิทาน Disney เร่ือง 
Beauty & The Beast อีกด้วย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

มุ่งหน้าสู่ มหานครแห่งแฟชั่น กรุงปารีส (  Paris )  
มหานครท่ีมีวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก เมืองสดุ
โรแมนติก ท่ีมีมนต์เสนห์่ ทัง้ในด้านแฟชัน่ เศรษฐกิจ ศิลปะ 
ประวัติศาสตร์  มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามจากการ
ออกแบบอันเป็นเอกลกัษณ์ เร่ิมต้นกันท่ีถนนชองป์เอลิเซ่ 
ผ่าน ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) ให้ท่านได้
ถ่ายภาพเซลฟ่ีประหนึ่งเซเลปท่ีเฉิดฉาย พร้อมชิลล์กับ
บรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) 
โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก ฝ่ังตรงข้ามกบั
หอไอเฟล ท าให้จุดชมหอไอเฟลแบบมมุกว้างท่ีดีท่ีสดุ และ
ผ่านชมมหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame 
Cathedral) ถือเป็นมหาวิหารแหง่แรกท่ีสร้างในสไตล์โกธิค 
หนึ่งในมหาวิหารช่ือดังของโลก ท่ีจารึกในประวติัศาสตร์
ชัน้เอกของสถาปัตยกรรมกอธิคท่ีสวยงามทัง้ภายนอก-
ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเก่ียวกับ
ศาสนาและวฒันธรรม 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

เข้าพักสู่ที่ Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 4 | พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปป้ิงสุดมันส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace 
of Versailles) ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ด าริสร้างขึน้โดย
พระเจ้าหลยุส์ท่ี 13 แห่งฝร่ังเศส ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 
30 ปีและท่ีน่ียังเป็นชนวนส าคัญของการเกิดปฏิวติัครัง้
ส าคญัในฝร่ังเศส ทุกสว่นของพระราชวงัท าด้วยหินอ่อน
สีขาว มีการตกแต่งภายในอย่างวิจิตร ทุกห้องล้วนมี
เคร่ืองประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนท่ีมี
ช่ือเสียง มัคคุเทศก์ท้องถ่ินจะน าพาท่านชมห้องต่าง ๆ 
ของพระราชวัง นอกจากนีส้วนด้านหลังยังยิ่ ง ใหญ่
อลงัการไม่แพ้ตวัพระราชวงั ตกแต่งด้วยรูปแบบบาโรก 
ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจและความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งไม่มีวนัลมืเลอืน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ได้เวลากลับสู่มหานครปารีส  ถึงเวลาแล้วท่ีขาช้อป
หลายๆทา่นรอคอย ณ ห้างสรรพสนิค้าท่ีโดง่ดงั มีช่ือเสยีง
มากท่ีสุด ได้แก่  ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยต (Galeries 
Lafayette) มีสนิค้าแบรนด์เนม และของท่ีระลกึมากมาย 
อาทิ แฮเมส ชาแนล หลยุส์ วิตตอง เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ขาช้อป การได้เข้าไปเดินเล่นในห้างนีก็้คุ้มค่าแล้ว 
เพราะภายในมีการตกแต่งอย่างหรูหรา ฟู่ ฟ่าสมกับเป็น
ห้างของชาวปารีเซียงอยา่งแท้จริง 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าพักสู่ที่ Hotel Mercure Paris La De fense หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 5 | กรุงปารีส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

วันนีจ้ะเป็นวันท่ีท่านจะได้ท่องเท่ียวเก็บตก นครปารีส 
สมัผสัความหรูหราอลงัการของเมืองแห่งนี ้นครท่ีขึน้ช่ือ
วา่เป็นผู้น าของแฟชัน่ มนต์เสนห์่อนัล้นเหลอืท าให้เมืองนี ้
ติด 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวมีความต้องการมา
เยือนมากท่ีสดุ อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจ
ของวิวเมืองปารีสในทกุมมุเมือง 

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทอ่งเท่ียวมหานครปารีส
อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและค ่า 

เข้าพักสู่ที่ Hotel Mercure Paris La De fense หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 6 | ปารีส - กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

10.00 น. 

หลงัจากด่ืมด ่ากับความหรูหราของเมืองแล้ว ได้เวลาเดินทางไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอโกล เพื่อ
ท าการเช็คอิน การคืนภาษีส าหรับการช้อปปิง้ จากนัน้เดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG931 เวลา 13.40 - 05.55 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
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วันที่ 7 | กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.55 น. 

เดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

“ขอขอบพระคณุส ำหรบัควำมสนใจ และควำมไวว้ำงใจในกำรร่วมเดินทำงไปเปิดประสบกำรณ์กบัเรำ แลว้พบ
กนัใหม่กบักำรเดินทำงในภำคต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 
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หมายเหต ุ: โปรแกรมนีท้างบริษัทได้จดัเตรียม น า้พริกแห้ง น า้จิม้ตา่งๆ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป หรือขนม บริการให้

ระหวา่งการเดินทาง โดยมิได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ 

เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทวัร์ 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

❖ 9 - 15 Aug 19 69,000.- 62,100.- 55,200.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
❖ 20 - 26 Sep 19 69,000.- 62,100.- 55,200.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
❖ 11 - 17 Oct 19 73,000.- 65,700.- 58,400.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
❖ 18 - 24 Oct 19 73,000.- 65,700.- 58,400.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
❖ 22 - 28 Nov 19 73,000.- 65,700.- 58,400.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่นรวม : 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบิน  
✓ คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ ตามมาตรฐานยโุรป 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ี ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทช็องบอร์ / พระราชวงัแวร์ซายส์ 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยโุรป หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่ำนมี

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประทำนอำหำรบำงชนิด กรุณำสอบถำมรำยละเอียดล่วงหนำ้เพือ่ควำมเหมำะสม 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝรัง่เศส (เชงเก้น) ** พกัในประเทศฝรัง่เศส 4 คืน ** 
✓ น า้ด่ืม 1 ขวด / ทา่น / วนั 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  

Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบติัเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
ตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความ
คุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและ
โปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

✓ คา่ทิปคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
คา่ทวัร์ไม่รวม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการ

ในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) : 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์ผ่าน Tour Agency และ ช ำระเงินมดัจ ำล่วงหนำ้ 20,000 
บำทต่อผูเ้ดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัที่จอง ซึ่งเงินมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น 
และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี ้(Cannot make your reservation) : 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับบุคคลดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางทอ่งเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเงื่อนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, 
ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือน
ตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

***เงือ่นไขกำรยกเลิกตำมระยะวนัเวลำ*** 
• ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
• ยกเลกิในวนัเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

***เหตผุลประกอบกำรยกเลิกกำรเดินทำง*** 
• หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ (แต่จะต้องไม่
อยูใ่นเงื่อนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวี
ซา่ ตามหลกัการพิจารณาของสถานทตูทกุประการ  ให้นบัการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                         

     บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จ ำกัด 
                                                                                                                                         Follow Me Holiday Co.,Ltd.  
                                                                                                                                                 License no. 11/09492 
 
 

 

 
 

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945           9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                  

พิจารณาอนุมัติวีซา่จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซา่แบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การ
ยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดินทางเต็มจ านวน ยกเว้นคา่วีซา่ในกรณีท่ีมี
การยื่นแล้ว) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตารางเวลาการทอ่งเท่ียวให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาการเดินทาง รวมทัง้
ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสดุวิสยัอันได้แก่ การลา่ช้าของสายการบิน , การนดัหยุดงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co. , Ltd.  หรือ 
บริษัท MSIG  Co., Ltd  ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์และ
จะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่
ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแล้วทัง้หมด 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไม่เสยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่น
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบิน
ซึง่เป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ี
ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินนัน้สามารถท า REFUND ได้หรือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
❖ การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเทา่นัน้ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) : 
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั และอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องติดกนักบักลุม่คณะของทา่นตามท่ีต้องการ 
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• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศใน
ห้องพกั โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้ 

• ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3 - 4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพกัแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็น
ห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจัดโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลา
เดินทางดงักลา่วท่ีคณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา่ Entrance 
Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้  

• และหากมีการลา่ช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) : 
• ค่าทวัร์นีไ้ม่ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียก

เก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
• ส าหรับน า้หนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด 

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

• ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้มี
น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับข้อก าหนดของสายการบินนัน้ ๆ  บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะท าการสง่ “ใบเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ทา่นในช่วงก่อนวนัเดินทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเลือ่น และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เคร่ืองบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้ โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
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พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบินนัน้ ๆ 

การสบูบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ 

จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 

❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศส) 

ศนูย์ TLScontact สาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 12 ถนนสาทรใต้ (ใกล้สถานีรถไฟฟา้ช่องนนทรี) 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคย

มีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ทา่นจะต้องน าไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุติัวีซา่ 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน 

และเหมือนกนัทัง้ 2 รูปไม่สวมแวน่ตา และต้องเห็นหแูละคิว้อยา่งชดัเจน  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียน

สมรส, หยา่ / ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
4. หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดย

ระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อ
เดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

5. Slip เงินเดิอน (Pay slip) ย้อนหลงั 3 เดือน ( ถ้ามี ) 
6. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมวตัถปุระสงค์ท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
7.  กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี “หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง  
8. Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวัของผู้ เดินทางย้อนหลงั 3 เดือน ( ภาษาองักฤษ ) โดยต้องอพัเดทถึง

เดือนปัจจุบนัและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่
ภูมิล าเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซา่ ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการ
ยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ)  

***สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

http://www.followmeholiday.com/
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9. กรณีท่ีบริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และ
การกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

10. กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี
บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่า
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการ
อยา่งถกูต้อง 

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็
ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 
12. หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตาม

วันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสาร
ดงักลา่วด้วยเช่นกนั 

13. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอทกุกรณี 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ 
ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

http://www.followmeholiday.com/

