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 1 กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เทยีวบินที TG 930 (00.05-07.10) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 2 ปารีส(ชารล์ เดอ โกล)–เมืองรูอ็อง–อาสนวิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ- 

เมืองตากอากาศโดวลิส-์กาเบิรก์(Cabourg) 
00.05 น. เดินทางสู ่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชวัโมง) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินชารล์เดอโกล หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํทกุท่านเดินทางสู่  

เมืองจิแวรนี์ (Giverny) เพือชม (ดา้นนอก) บ้านโมเน่ต ์ศิลปินอิมเพรสชันนิสมที์โด่งดงั บา้นสอง

ชนัหลงันีปกคลมุไปดว้ยพืชพรรณไมน้านาชนิด, หอ้งและเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ ภายในบา้นยงัคงสภาพ

เดิม หอ้งนงัเล่น, หอ้งนอนและหอ้งครวัขนาดใหญ่พรอ้มอุปกรณท์าํครวัครบครนั กลางสวนไมน้าํมี

สระบวัทีเป็นตน้กาํเนิดของภาพเขียนชุดอันเลืองชือ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบนพืนนาํในสระบวั

เป็นสิงทีโมเน่ตช์ืนชอบ นาํท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นทีตงัของสาํนักงานทีรบัผิดชอบ

ในการเก็บภาษีของนอรม์องดีในยคุกลาง และเป็นเมืองหลวงของราชวงศแ์องโกล-นอรม์นัทีปกครอง

ทงัองักฤษและบรเิวณส่วนใหญ่ของฝรงัเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านแวะถ่ายภาพอาสนวิหารรูอ็อง(Rouen Cathedral) หรือชือทางการคือ  
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อาสนวิหารแม่พระแหง่รูอ็อง อาสนวิหารศิลปะแบบโกธิค เป็นทีฝังพระศพของพระเจ้ารชิารด์ใจ

สิงห ์รวมทงัหวัใจดว้ย ตงัอยู่บนถนนเสน้เดียวกบัหอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ (Gros Horloge) มหา

วิหารแห่งรูออ็งไดชื้อว่าเป็น มหาวิหารทีสงูทีสดุในประเทศฝรงัเศส หอคอยของอาคารมียอดเป็นส่วน

ทีเรียกว่า "มงกุฎแห่งนอรม์ังดี" ดว้ยสดัส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในดว้ยบันไดสามัคคีของ

พระวิหารมีพืนทีทีเงียบสงบสาํหรบัการนมสัการทางจิตวิญญาณ นาํท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองโด

วิลส ์(Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึงทีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปก

นิตยสารกนัอยู่เป็นประจาํ เดินทางสู ่เมืองกาเบิรก์(Cabourg) หมู่บา้นชายทะเลแห่งนี มีเสน่หด์ว้ย

ชายหาดทีมีทิวทศันส์วยงาม  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักท ีLe Grand Hôtel Cabourg – Mgallery หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 3 เมืองมงแซ็ง มีแชล-วิหารมงแซ็ง มีแชล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint-Michel) หนึงในเมืองท่องเทียวทีหา้มพลาด 

และยงัมีนกัท่องเทียวเดินทางมาเยยีมชมเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝรงัเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเขา้ชมวิหารมงแซ็ง มีแชล(Mont Saint-Michel) เป็นวิหารคริสตจักรทีมีตาํนานเล่าเรืองที

น่าสนใจ วิหารแห่งนีตังอยู่บนเกาะกลางทะเล ชือเดิมเรียกว่า มงตงบ(์Mont Tombe) จากความ
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งดงามของสถาปัตยกรรมรวมกับสภาพแวดลอ้ม สวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยาย เพราะมีการ

ออกแบบผสมผสานระหว่างโกธิคและโรมาเนสก์ ทีมีความเก่าแก่เต็มไปด้วยกลินอายของ

ประวัติศาสตร ์ในปี ค.ศ.1979 ได้ขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์และ

สถาปัตยกรรมโดยองคก์ารยูเนสโก วิหารแห่งนีมีตาํนานเล่าต่อกันมาว่า มีเทวดามีแชล มาเขา้ฝัน

นักบุญ โอแบร ์บิชอป ใหส้รา้งวิหารแห่งนีขึนมา ดว้ยอภินิหารต่างๆ จึงทาํใหน้ักบุญเชือและลงมือ

สรา้งวิหารแห่งนีขึนมา ตวัวิหารถกูก่อสรา้งดว้ยหินแกรนิตมีความสงูถงึ 155 เมตร บนยอดของวิหาร

มีรูปปันทตูสวรรคมิ์คาเอล สรา้งโดยโดยประติมากรผูมี้ชือเสียงโด่งดงันามว่า เอมานูแอล เฟรมีเย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHôtel Mercure Mont-Saint-Michel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 ดีน็อง-แรนส-์มหาวหิารตูร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทุกท่านผ่านชม เมืองดีน็อง(Dinan) เมืองทีมีภูมิทัศนท์ีสวยงาม มีทงัแม่นาํและกาํแพงเก่าบน

เนินเขาลกูหนึงในประเทศฝรงัเศส เป็นทีตงัของเมืองเล็กๆเมืองหนึงชือว่าดีน็อง (Dinan) ทีเมือกา้ว

เทา้เขา้มาแลว้นนัก็เหมือนราวกับว่าไดเ้ขา้มาอยู่ในโลกของเทพนิยาย จากนนัผ่านชม เมืองแรนส ์

เป็นเมืองหลวงของแควน้บริตทานีทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรงัเศส ลานเมืองทีกวา้งขวางใหญ่โต

ในใจกลางเมือง ลอ้มรอบดว้ยสิงปลกูสรา้งทมีีความสาํคญัทางประวติัศาสตรส์งู เยยีมชมพิพิธภณัฑ์

ศิลปะและประวตัิศาสตรห์ลายแห่งทีกระจดักระจายไปทวัเมืองตามสวนสาธารณะ สวนและอาคาร

มหาวิทยาลยั เมืองนีจดัเทศกาลดนตรีและภาพยนตรป์ระจาํปีหลายเทศกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองตูร(์Tours) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรงัเศส เป็นเมืองทีมีเสน่ห ์

และติดกบัฝังลุ่มเเม่นาํลวัร ์ตงัอยู่ทางใจกลางทิศตะวันตกของฝรงัเศส เเควน้ซ็องทร ์โดยเป็นเมือง

หลวงของเเคว้นและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาอารยธรรมโรมันมาตังเเต่ช่วงต้นของ

ศตวรรษที  ทาํใหค้วามเจรญิต่างๆ เขา้มาสูเ่มอืงเเห่งนีอย่างมากมาย  

นาํท่านแวะถ่ายภาพมหาวิหารตูร(์Cathédrale Saint-Gatien) หรือชือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญ

กาเซียงแห่งตูร ์สรา้งขึนเพอือทุิศใหน้กับุญกาเซียงแห่งตรู ์อดีตมขุนายกผูก้่อตงัมขุมณฑลตรู ์วิหาร 
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แห่งตูรเ์ป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตูรท์ีมีอายุนับพันปี สรา้งบนฐานเดิมของวิหารเก่าแบบโรมาเนสก์ 

โดยเริมจากบริเวณแขนกางเขนฝังทิศใตแ้ละหอทงัสอง ส่วนทีใชเ้วลาการก่อสรา้งยาวนานทีสุดคือ

บริเวณกลางโบสถ์ ซึงสถาปนิก ซีมง ดูว ์มอง ไดส้รา้งส่วนแขนกางเขนและตามดว้ยบริเวณกลาง

โบสถซ์ึงประกอบดว้ยหกช่วงเพดาน โดยบริเวณกลางโบสถส์องช่วงแรกนันใกลเ้คียงกับของวิหาร

หลงัเดิม บริเวณดา้นหนา้ของวิหารนนัจะพบว่าบริเวณดา้นล่างซงึมกัจะเป็นทีตงัของรูปปันต่าง ๆ ได้

ถูกทาํลายลงโดยกองทัพฝ่ายโปรเตสแตนตใ์นช่วงสงครามศาสนาฝรงัเศส แต่ยังคงพบงานศิลปะ

และสถาปัตยกรรมทีจดัว่าสวยงามและละเอยีดอ่อนอีกมากมายซึงเป็นหลกัฐานมาถึงยุคปัจจุบนั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Oceania L'univers Tours หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 ปราสาทเชอนงโซ-พระราชวังช็องบอร-์เมืองออรเ์ลออ็ง   
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ปราสาทเชอนงโซ(Chenonceau Castle) ปราสาททีสวยงาม ไดร้บัความนิยม

จากนักท่องเทียวเป็นอันดับหนึงในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่นาํลวัร ์และยังมีประวัติศาสตรท์ีผูกพันกับ

ราชวงศข์องฝรงัเศสอย่างใกลชิ้ด เพราะเป็นปราสาททกีษัตริยแ์ละพระราชินีของฝรงัเศสมาพกัอาศยั

อยู่หลายต่อหลายรุ่น ปราสาทนเีคยเกิดเหตกุารณต์วัปราสาทเดิมถกูวางเพลิงอีกดว้ย ปราสาทนียงั 

เป็นตน้กาํเนิดของรกัสามเศรา้ ระหว่างประเจา้อองรีที  กบัภรรยาหลวง แคเธอรีน และภรรยานอ้ย 

ไดแอน ปัจจบุนัยงัมีร่องรอยและสญัลกัษณต่์างๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่เมืองช็องบอร์(Chambord) เข้าชม พระราชวั งช็องบอร์(Chateau de 

Chambord) ปราสาททีมีขนาดใหญ่ทีสดุและมีชือเสียงโด่งดงัทีสดุในกลุ่มปราสาทลุม่แม่นาํลวัร ์ทีนี

ถกูสรา้งขนึเพือเป็นตาํหนักไวป้ระทบัระหว่างทพีระองคล์่าสตัว ์สรา้งขึนอยู่บนพืนทีป่าไมข้นาดใหญ่ 

เป็นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมทีโดดเด่น สวยงามและโรแมนติกทีสุด จน วอลต ์ดิสนีย์ 

(Walt Disney) ไดน้าํไปเป็นตน้แบบปราสาทในภาพยนตร ์อนิเมชนัเรอืงดงัทเีป็นทรูีจ้กัทวัโลกอย่าง  
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โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast) จนทาํใหใ้ครๆหลายคน จดจาํและเป็นทีรูจ้ัก

มาจนถึงปัจจุบนันี นาํคณะชมเมือง Orléans หรือ ออรเ์ลอ็อง  เมืองทีเป็นทีรูจ้ัก คือ สงครามรอ้ย

ปีซึงมีความเกียวพันกับวีรสตรีนามว่า โยน ออฟอารค์ (Joan of Arc) ผูน้าํสงครามทีรบชนะกองทพั

อังกฤษทีเมืองนี เมือง Orléans ในปัจจุบนัยังคงรกัษาสถาปัตยกรรมตามแบบฉบบัของศตวรรษที 

18 ไวเ้ป็นอย่างดี ตวัตึก และอาคารต่างๆบอกเล่าเรืองราวของวีรสตรีคนสาํคัญอย่างโยนออฟอารค์ 

รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆทีบริเวณท่าเรือเก่า ความสดใสและเต็มไปดว้ยชีวิตชีวาของเมืองบวกกับ

ความงดงามของวิถีชีวิตลุม่แม่นาํลวัร ์คือ คาํจาํกดัความง่ายๆของเมืองนีหากใครทีตอ้งการหลบหนี

ความวุ่นวายในเมืองใหญ่ในช่วงสดุสปัดาห ์ออรเ์ลอ็อง ถือว่าเป็นอีกหนึงตัวเลือกทีดีไม่แพเ้มืองอืน 

ความงดงามของเมือง สถานทีทางประวตัิศาสตรแ์ละธรรมชาติของลุ่มแม่นาํลวัร ์คือ สิงสาํคัญทีทาํ

ใหเ้มืองนเีหมาะอย่างยิงต่อการพกัผ่อนในวนัหยุดสดุสปัดาห ์ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักท ี Hotel Escale Oceania Orléans หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 ถ่ายรูปกับสัญลักษณพ์ิพธิภัณฑลู์ฟว-์ผ่านชมพพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-พระราชวังแวรซ์าย 
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        ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนนันาํท่าน กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรงัเศส(France) เมืองทมีีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ 

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็นหนึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑล์ูฟว(์Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์าง

ศิลปะทีมีชือเสียง เก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั

เป็นสถานทีทีจัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจาํนวนมาก กว่า 

35,000 ชิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna 

of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée 

d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที 10 ของ

โลก ตงัอยู่ริมแม่นาํเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนกีลายเป็นพิพิธภณัฑท์ีรวบรวมงาน

ศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรังเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตังโชว์ไว้ทีนี 

มากกว่า 2,000 ชิน รวมประติมากรรมต่างๆ จากนนั นาํทุกท่านผ่านชม มหาวิหารนอรท์เทอดาม 

(Notre Dame Cathedral) แห่งเป็นหนึงในมหาวิหารชือดงัของโลก ทีจารกึในประวตัิศาสตรช์ันเอก

ของสถาปัตยกรรมกอธิคทสีวยงามทงัภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลกัอย่างวิจิตรงดงามเกียวกบั

ศาสนาและวฒันธรรม สามารถดงึดดูนกัท่องเทยีวมากมายจากทวัทกุมมุโลก 
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มหาวิหารแห่งนี ถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกทีสรา้งในสไตลโ์กธิค ตัวอาคารมีความสูงวดัถึงยอดอยู่ที 

69 เมตรโดยมีระยะเวลาการก่อสรา้งนานหลายยุคสมัย ตังแต่ ค.ศ. 1163 จนสรา้งแลว้เสร็จเมือ 

ค.ศ. 1345 โดยมีการปรบัปรุงซ่อมแซมในส่วนทีเสียหายอยู่เรือยๆ อาทิ เช่น ซ่อมแซมหลงัจากการ

ปฏิวัติฝรงัเศส , ปรบัปรุงเพือบูรณะอาคารอีกทังเปลียนวัสดุตกแต่งจากความสึกหรอ ภายในและ

ภายนอกอาคารประดบัประดาดว้ยประติมากรรม และหนา้ต่างกระจกสี ซงึมีความงดงามมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่นาํแซนน ์ผ่านชมหลายสถานทีสวยงาม หอไอ

เฟล พิพิธภัณฑล์ูฟว ์และโบสถน์อรท์เทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี3 เรือสองชนั โดยชนั

ลา่งจะมีกระจกโดยรอบ สาํหรบัชนับนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 

ชวัโมง  

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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พักท ีHotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ( คืน) 

 

 

 7 พระราชวังแวรซ์าย-LA VALLEE VILLAGE 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานทีทีนกัท่องเทียวไปเยือนมากทสีดุ

แห่งหนึงในฝรงัเศส และมีชอืเสียงโด่งดงัทงัแง่มมุของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี

อาจนบัว่าเป็นพระราชวังทีหรูหราอลงัการทีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 

UNESCO ภายในมีสิงก่อสรา้งชือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ทีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นาํทุกท่านเดินทางถึง La Vallée Village เอา้เล็ทชอ้ปปิงใกลป้ารีสทีสายชอ้ปตอ้งเคยไดย้ินชือกนั

มาบา้งแลว้ เอา้เล็ทแห่งนีเป็นสถานทีชอ้ปปิงทีมีสิงอาํนวยความสะดวกครบถว้น เป็นแหล่งชอปปิง

ใกลป้ารีสทีมีขนาดใหญ่ทีสุดก็ว่าได ้La Vallée Village รวบรวมรา้นคา้ของแบรนดแ์ฟชันและไลฟ์

สไตลต่์างๆไวม้ากว่า  รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ราคาย่อมเยาวไ์ล่เรียงไปจนถึงแบรนดไ์ฮเอน

ราคาสงูขึนมาหน่อย โดยแต่ละรา้นยงัมีส่วนลดมากกว่า % พรอ้มเสนอใหก้บัสายชอ้ป 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 

รา้นอาหาร Paris ถา้ใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันงักินอาหารในพระราชวงั รบัรองจะปลืมกบั

ทีนีแน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซนไ์ดเ้รียบหรู โดดเด่นไปดว้ยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอรน์ิเจอรแ์ละ

ของประดับตกแต่งทีดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร ์เ ลียร ์ Le Train Bleu มี เมนูให้เ ลือก

หลากหลาย แต่ทีหา้มพลาดเลยคือ เมนู Foie gras (ฟัวกราส)์ ของขึนชอืทีฝรงัเศส 

พักท ีHotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 8 จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ห้างแกลเลอร ีลาฟาแยตต-์La Samaritaine   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตทีมี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยทีมีโครงสร้างเหล็กตังอยู่บนช็องเดอมาร ์เป็นหนึงใน

สิงก่อสรา้งทีโด่งดงัทสีดุแห่งหนงึของโลก ตงัชอืตาม กสุตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชนันาํของ 

ฝรงัเศส ซงึเป็นผูอ้อกแบบหอคอยนี หอไอเฟลนีสรา้งขึนเพอืใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องงานแสดงสินคา้ 

โลก เพือแสดงถึงความยิงใหญ่ของประเทศฝรงัเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์

และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส ผ่านถนนสายโร

แมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวทีมีชือเสียงทีสุดของปารีสและเป็นตน้แบบ

ถนนราชดาํเนิน พรอ้มชมความยิงใหญ่ของประตูชยั แวะถ่ายภาพความยิงใหญ่ของประตูชัยนโป

เลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณส์ถานสาํคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนีถูกสรา้งขึนเพือ
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เป็นการสดดีุถึงวีรชนทหารกลา้ทีไดร้่วมรบเพือประเทศฝรงัเศส โดยเฉพาะอย่างยิง ในสงคราม นโป

เลียน และในปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอกีดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Foie gras (ฟัวกราส)์ 

นาํท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปปิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูทีมีชือเสียงมาก

ทีสดุแห่งหนงึของปารีส ทีนีมีเสน่หข์องอาคารแบบดงัเดิม นนัคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ 

Art Déco ซึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินคา้แห่งนี จนไดถู้กขึนทะเบียนเป็น

อนุสรณส์ถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรงัเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้

คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ทีเนน้ยาํถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน อาหาร และงาน

ศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปปิงแบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการทีจะสลบั

หมุนเ วียนให้ได้ชมตลอดปี นําท่านช้อปปิงต่อ ห้างแกลเลอรี  ลาฟาแยตต์ (Galleries 
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Lafayette) ห้างหรูทีมีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึงของปารีส ภายในอาคารทีมีสถาปัตยกรรมที

สวยงาม ชอ้ปปิงแบรนดเ์นม หา้งนีมีเอกลกัษณ์ทีมีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดม

ภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับ

กระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึงเป็นแนวศิลปะทีนิยมกันมากใน

ฝรงัเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปันและราว

ระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพทีงดงามต่อเมืองท่องเทยีวอย่างปารสี เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมีลกูคา้ที

เป็นนกัท่องเทียวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆทีทนัสมยัใหเ้ลือกซือไดอ้ย่างจใุจ 

ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นนัจะมีขายก่อนก่อนหา้งอืนเสมอ ไม่ว่า

จะเป็น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาํหอม มีครบทุกยีหอ้  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักท ีHotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 9 สนามบินชารล์ เดอ โกล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางถึง สนามบินชารล์ เดอ โกล กรุงปารีส เพือตรวจเช็คเอกสารการ

เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทียวบิน TG931 (13.40-05.55(+1)) 

 10    กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดียว 
28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 66 145,999 145,999 35,000 

19 – 28 พฤษภาคม 139,999 139,999 35,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงือนไขแลว้และไม่สามารถเปลียนแปลงเงอืนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ทีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไว้อย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในสว่นของตวัเครอืงบินทไีม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานเีป็นราคาทวัรต์งัแต่ แต่  ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

* *เนืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า  ขวบขึนไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรมเท่านนัทมีีหอ้ง  เตียง หากเป็นผูใ้หญ่  ท่าน แนะนาํว่าเปิด  หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 

เตียงขนาดของหอ้งพกัขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งทีระบตุามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ ,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอยีดอืนๆ เป็นไปตามเงือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  
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8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงือนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวันละ  ยูโร/ท่าน/วนั 

11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมทีพกั 

12. ค่านาํหนกักระเป๋า (นําหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูที้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทสีายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์นอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วัน โดยโอนเข้า

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทนีงัใหล้กูคา้ท่านอืนทรีออยู ่

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั โดยไม่มีเงือนไข 

3) เมือท่านชาํระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูที้เดินทาง ทีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทีนงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 
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6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทงัแบบหมู่

คณะและยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง  วันทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวรท์ังหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าช้า ไม่ทันกาํหนดการออกตัวกับทางสายการ

บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทังหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ

บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดให้มีผู ้

เดินทางขันตาํ  ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดังนนั กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหเ้ลือนวันเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู้เ ดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันทีงันนัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  
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1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์ังหมกด

หรือค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง 

อาทิ เช่น กรณีออกตวัเครืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตวั

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครังที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุุดวิสยั อาทิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้

ทงันทีางบรษิัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
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6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทังใน

กรณีทีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงนิ) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ ซงึ

เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบรกิารนนัๆ เนืองจากค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูท้ี

นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกับเท่านนั 

ตัวเครืองบินและทนัีงบนเครือง 

1. ตวัเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
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5. การจดัทนีงับนเครืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึงทางบริษัทไมส่ามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้ีนงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บริษัทเพือขอคาํยืนยันว่า

ทวัรน์นัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน  

7. ทีนงั Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัวท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

 

โรงแรมทีพัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พกั โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บหุรี / ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพกั ทงันีขึนอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรอือยู่คนละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านต่อหอ้ง หรอื หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก  ห้อง คือ  ห้องพักคู่ และ  ห้องพักเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ้่าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็นหอ้ง

เดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
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8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณภูมิตาํ เครืองปรบัอากาศ

จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนมุตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสว่นเกียวขอ้งใดๆทงัสิน ทงันีบริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยืนวีซ่าไม่ว่าใน

กรณีใดๆทงัสิน และทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยืนใหก้ับท่าน เนืองจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน

โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไมห่มดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านทีพาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูยื้นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 

ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านทมีีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิทัเพือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 

 

** เมอืท่านชาํระเงินค่าทัวรใ์หก้ับทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 
 

 


