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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เท่ียวบินท่ี TG 930 (00.05-07.10) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 2 ปารีส(ชาร์ล เดอ โกล)–เมืองรูอ็อง–อาสนวิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร์-ซอร์ลอซ- 

เมืองตากอากาศโดวิลส-์กาเบิร์ก(Cabourg) 
00.05 น. เดินทางสู่ สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น  าทุกท่านเดินทางสู่  

เมืองจิแวร์นี (Giverny) เพ่ือชม (ด้านนอก) บ้านโมเน่ต ์ศิลปินอิมเพรสช่ันนิสม์ที่โด่งดัง บ้านสอง
ช้ันหลังนีป้กคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด, ห้องและเฟอรน์ิเจอรต่์างๆ ภายในบ้านยังคงสภาพ

เดิม ห้องนั่งเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พรอ้มอุปกรณ์ท าครัวครบครัน กลางสวนไม้น  า้มี
สระบัวที่เป็นต้นก าเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องช่ือ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพืน้น า้ในสระบัว
เป็นสิ่งที่โมเน่ตช่ื์นชอบ น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นที่ต้ังของส านักงานที่รับผิดชอบ
ในการเก็บภาษีของนอรม์องดีในยุคกลาง และเป็นเมืองหลวงของราชวงศแ์องโกล-นอรม์ันทีป่กครอง
ทั้งอังกฤษและบริเวณส่วนใหญ่ของฝร่ังเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านแวะถ่ายภาพอาสนวิหารรูอ็อง(Rouen Cathedral) หรือช่ือทางการคือ  



KEU111011-TG   Glamorous Grand France Route 10D7N  Thai Airways (TG) 

อาสนวิหารแม่พระแห่งรูอ็อง อาสนวิหารศิลปะแบบโกธิค เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจ
สิงห ์รวมทั้งหัวใจด้วย ต้ังอยู่บนถนนเส้นเดียวกับหอนาฬิกาโกร์-ซอร์ลอซ (Gros Horloge) มหา
วิหารแห่งรูอ็องได้ช่ือว่าเป็น มหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศฝร่ังเศส หอคอยของอาคารมียอดเป็นสว่น
ที่เรียกว่า "มงกุฎแห่งนอรม์ังดี" ด้วยสัดส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในด้วยบันไดสามัคคีของ
พระวิหารมีพืน้ที่ที่เงียบสงบส าหรับการนมัสการทางจิตวิญญาณ น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองโด
วิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปก
นิตยสารกันอยู่เป็นประจ า เดินทางสู่ เมืองกาเบิร์ก(Cabourg) หมู่บ้านชายทะเลแห่งนี ้มีเสน่ห์ด้วย
ชายหาดที่มีทิวทัศน์สวยงาม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Le Grand Hôtel Cabourg – Mgallery หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 3 เมืองมงแซ็ง มีแชล-วิหารมงแซ็ง มีแชล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint-Michel) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด 
และยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอนัดับต้นๆ ของประเทศฝร่ังเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเข้าชมวิหารมงแซ็ง มีแชล(Mont Saint-Michel) เป็นวิหารคริสตจักรที่มีต านานเล่าเร่ืองที่
น่าสนใจ วิหารแห่งนีต้ั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ช่ือเดิมเรียกว่า มงตงบ(์Mont Tombe) จากความ
งดงามของสถาปัตยกรรมรวมกับสภาพแวดล้อม สวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยาย เพราะมีการ
ออกแบบผสมผสานระหว่างโกธิคและโรมาเนสก์ ที่มีความเก่าแก่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ
ประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ.1979 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์และ
สถาปัตยกรรมโดยองคก์ารยูเนสโก วิหารแห่งนีม้ีต านานเล่าต่อกันมาว่า มีเทวดามีแชล มาเข้าฝัน
นักบุญ โอแบร ์บิชอป ให้สรา้งวิหารแห่งนีขึ้น้มา ด้วยอภินิหารต่างๆ จึงท าให้นักบุญเช่ือและลงมือ
สรา้งวิหารแห่งนีขึ้น้มา ตัววิหารถูกก่อสรา้งด้วยหินแกรนิตมีความสูงถึง 155 เมตร บนยอดของวิหาร
มีรูปป้ันทูตสวรรคม์ิคาเอล สรา้งโดยโดยประติมากรผู้มีช่ือเสียงโด่งดังนามว่า เอมานูแอล เฟรมีเย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี Hôtel Mercure Mont-Saint-Michel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 ดีน็อง-แรนส-์มหาวิหารตูร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกท่านผ่านชม เมืองดีน็อง(Dinan) เมืองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีทั้งแม่น  า้และก าแพงเก่าบน
เนินเขาลูกหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส เป็นที่ต้ังของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งช่ือว่าดีน็อง (Dinan) ที่เมื่อก้าว
เท้าเข้ามาแล้วนั้นก็เหมือนราวกับว่าได้เข้ามาอยู่ในโลกของเทพนิยาย จากนั้นผ่านชม เมืองแรนส์ 
เป็นเมืองหลวงของแคว้นบริตทานีทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ลานเมืองที่กว้างขวางใหญ่โต
ในใจกลางเมือง ล้อมรอบด้วยสิ่งปลูกสรา้งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตรส์ูง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ศิลปะและประวัติศาสตรห์ลายแห่งที่กระจัดกระจายไปทั่วเมืองตามสวนสาธารณะ สวนและอาคาร
มหาวิทยาลัย เมืองนีจั้ดเทศกาลดนตรีและภาพยนตรป์ระจ าปีหลายเทศกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองตูร์(Tours) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ 
และติดกับฝั่ งลุ่มเเม่น  า้ลัวร ์ ต้ังอยู่ทางใจกลางทิศตะวันตกของฝร่ังเศส เเคว้นซ็องทร ์ โดยเป็นเมือง

หลวงของเเคว้นและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาอารยธรรมโรมันมาต้ังเเต่ช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 1 ท  าให้ความเจริญต่างๆ เข้ามาสู่เมืองเเห่งนีอ้ย่างมากมาย  
น าท่านแวะถ่ายภาพมหาวิหารตูร์(Cathédrale Saint-Gatien) หรือช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญ
กาเซียงแห่งตูร์ สรา้งขึน้เพ่ืออุทิศให้นักบุญกาเซียงแห่งตูร ์อดีตมุขนายกผู้ก่อต้ังมุขมณฑลตูร ์วิหาร 
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แห่งตูรเ์ป็นสัญลักษณ์ของเมืองตูรท์ี่มีอายุนับพันปี สรา้งบนฐานเดิมของวิหารเก่าแบบโรมาเนสก์ 
โดยเร่ิมจากบริเวณแขนกางเขนฝั่ งทิศใต้และหอทั้งสอง ส่วนที่ใช้เวลาการก่อสรา้งยาวนานที่สุดคือ
บริเวณกลางโบสถ์ ซ่ึงสถาปนิก ซีมง ดูว์ มอง ได้สรา้งส่วนแขนกางเขนและตามด้วยบริเวณกลาง
โบสถ์ซ่ึงประกอบด้วยหกช่วงเพดาน โดยบริเวณกลางโบสถ์สองช่วงแรกนั้นใกล้เคียงกับของวิหาร
หลังเดิม บริเวณด้านหน้าของวิหารนั้นจะพบว่าบริเวณด้านล่างซ่ึงมักจะเป็นที่ต้ังของรูปป้ันต่าง ๆ ได้
ถูกท าลายลงโดยกองทัพฝ่ายโปรเตสแตนตใ์นช่วงสงครามศาสนาฝร่ังเศส แต่ยังคงพบงานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมที่จัดว่าสวยงามและละเอียดอ่อนอกีมากมายซ่ึงเป็นหลักฐานมาถึงยุคปัจจุบัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี Hotel Oceania L'univers Tours หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 5 ปราสาทเชอนงโซ-พระราชวังช็องบอร์-เมืองออร์เลอ็อง   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ปราสาทเชอนงโซ(Chenonceau Castle) ปราสาทที่สวยงาม ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น  ้าลัวร ์ และยังมีประวัติศาสตรท์ี่ผูก พันกับ
ราชวงศข์องฝร่ังเศสอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นปราสาทที่กษัตริย์และพระราชินีของฝร่ังเศสมาพักอาศัย
อยู่หลายต่อหลายรุ่น ปราสาทนีเ้คยเกิดเหตุการณ์ตัวปราสาทเดิมถูกวางเพลิงอีกด้วย ปราสาทนีย้ัง 

เป็นต้นก าเนิดของรักสามเศรา้ ระหว่างประเจ้าอองรีที่2 กับภรรยาหลวง แคเธอรีน และภรรยาน้อย 
ไดแอน ปัจจุบันยังมีร่องรอยและสัญลักษณ์ต่างๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่าน เดินทางสู่เมืองช็องบอร์(Chambord) เข้าชม พระราชวังช็องบอร์ (Chateau de 

Chambord) ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีช่ือเสียงโด่งดังที่สุดในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น  า้ลัวร ์ที่นี่
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ถูกสรา้งขึน้เพ่ือเป็นต าหนักไว้ประทับระหว่างที่พระองคล์่าสัตว์ สรา้งขึน้อยู่บนพืน้ที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ 
เป็นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สวยงามและโรแมนติกที่สุด จน  วอลต์ ดิสนีย์ 
(Walt Disney) ได้น  าไปเป็นต้นแบบปราสาทในภาพยนตร ์อนิเมช่ันเร่ืองดังที่เป็นที่รูจั้กทัว่โลกอย่าง  
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast) จนท าให้ใครๆหลายคน จดจ าและเป็นที่รู ้จัก
มาจนถึงปัจจุบันนี ้น าคณะชมเมือง Orléans หรือ ออร์เลอ็อง  เมืองที่เป็นที่รูจั้ก คือ สงครามรอ้ย
ปีซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับวีรสตรีนามว่า โยน ออฟอารค์ (Joan of Arc) ผู้น  าสงครามที่รบชนะกองทัพ
อังกฤษที่เมืองนี ้ เมือง Orléans ในปัจจุบันยังคงรักษาสถาปัตยกรรมตามแบบฉบับของศตวรรษที่  
18 ไว้เป็นอย่างดี ตัวตึก และอาคารต่างๆบอกเล่าเร่ืองราวของวีรสตรีคนส าคัญอย่างโยนออฟอาร์ค 
รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่บริเวณท่าเรือเก่า ความสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเมืองบวกกับ
ความงดงามของวิถีชีวิตลุ่มแม่น  า้ลัวร ์ คือ ค าจ ากัดความง่ายๆของเมืองนีห้ากใครที่ต้องการหลบหนี
ความวุ่นวายในเมืองใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ ออรเ์ลอ็อง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่แพ้เมืองอื่น  
ความงดงามของเมือง สถานที่ทางประวัติศาสตรแ์ละธรรมชาติของลุ่มแม่น  า้ลัวร ์ คือ สิ่งส าคัญที่ท  า
ให้เมืองนีเ้หมาะอยา่งยิ่งต่อการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห ์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักท่ี  Hotel Escale Oceania Orléans หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์พิพิธภัณฑล์ูฟว-์ผ่านชมพิพิธภัณฑอ์อร์แซ-พระราชวังแวร์ซาย 

        ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่าน กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองที่มีมนตเ์สน่ห์อันเหลอืลน้ 
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่ งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทาง

ศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบัน
เป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 
35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna 

of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée 

d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของ
โลก ต้ังอยู่ริมแม่น  า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงาน
ศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงต้ังโชว์ไว้ที่นี่ 
มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆ จากนั้น น  าทุกท่านผ่านชม มหาวิหารนอร์ทเทอดาม 
(Notre Dame Cathedral) แห่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารช่ือดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตรช้ั์นเอก
ของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี่ยวกับ
ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ทุกมุมโลก 
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มหาวิหารแห่งนี ้ถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สรา้งในสไตลโ์กธิค ตัวอาคารมีความสูงวัดถึงยอดอยู่ที่  
69 เมตรโดยมีระยะเวลาการก่อสร้างนานหลายยุคสมัย ต้ังแต่ ค.ศ. 1163 จนสรา้งแล้วเสร็จเมื่อ 
ค.ศ. 1345 โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายอยู่เร่ือยๆ อาทิ เช่น ซ่อมแซมหลังจากการ
ปฏิวัติฝร่ังเศส , ปรับปรุงเพ่ือบูรณะอาคารอีกทั้งเปลี่ยนวัสดุตกแต่งจากความสึกหรอ ภายในและ
ภายนอกอาคารประดับประดาด้วยประติมากรรม และหน้าต่างกระจกสี ซ่ึงมีความงดงามมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น  า้แซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถน์อร์ทเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 เรือสองช้ัน โดยช้ัน
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับช้ันบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 

ชั่วโมง  
 



KEU111011-TG   Glamorous Grand France Route 10D7N  Thai Airways (TG) 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักท่ี Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (3คืน) 
 

 

 

 



KEU111011-TG   Glamorous Grand France Route 10D7N  Thai Airways (TG) 

 7 พระราชวังแวร์ซาย-LA VALLEE VILLAGE 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากทีส่ดุ
แห่งหนึ่งในฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี ้
อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 น าทุกท่านเดินทางถึง La Vallée Village เอ้าเล็ทช้อปป้ิงใกล้ปารีสที่สายช้อปต้องเคยได้ยินช่ือกัน
มาบ้างแล้ว เอ้าเล็ทแห่งนีเ้ป็นสถานที่ช้อปป้ิงที่มีสิ่งอ  านวยความสะดวกครบถ้วน เป็นแหล่งชอปป้ิง
ใกล้ปารีสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมรา้นค้าของแบรนดแ์ฟช่ันและไลฟ์



KEU111011-TG   Glamorous Grand France Route 10D7N  Thai Airways (TG) 

สไตลต่์างๆไว้มากว่า 110 รา้นค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาย่อมเยาว์ไล่เรียงไปจนถึงแบรนดไ์ฮเอน
ราคาสูงขึน้มาหน่อย โดยแต่ละรา้นยังมีส่วนลดมากกว่า 50% พรอ้มเสนอให้กับสายช้อป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 

รา้นอาหาร Paris ถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศราวกับนั่งกินอาหารในพระราชวัง รับรองจะปลืม้กับ
ที่นี่แน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้เรียบหรู โดดเด่นไปด้วยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอรน์ิเจอรแ์ละ

ของประดับตกแต่งที่ดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย แต่ที่ห้ามพลาดเลยคือ เมนู Foie gras (ฟัวกราส)์ ของขึน้ช่ือที่ฝร่ังเศส 

พักท่ี Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็กต้ังอยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหนึ่งใน
สิ่งก่อสรา้งที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ต้ังช่ือตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรช้ันน าของ 

ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้รา้งขึน้เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้า 

โลก เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์
และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส ผ่านถนนสายโร
แมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบ
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ถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของประตูชัยนโป
เลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานส าคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนีถู้กสรา้งขึ้น เพ่ือ

เป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโป
เลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนรินามอกีด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Foie gras (ฟัวกราส์) 
น าท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบด้ังเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ 
Art Déco ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็น
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อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้า

คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟช่ัน อาหาร และงาน
ศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด ์ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับ
หมุน เวียนให้ไ ด้ชมตลอดปี น าท่านช้อปป้ิงต่อ ห้างแกลเลอรี่  ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) ห้างหรูที่มี ช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม ห้างนีม้ีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดม
ภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับ
กระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซ่ึงเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากใน
ฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราว
ระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีม้ีลูกค้าที่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ 
ไม่ตกเทรนด ์เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่า
จะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น  า้หอม มีครบทุกยี่ห้อ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักท่ี Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 9 สนามบินชาร์ล เดอ โกล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางถึง สนามบินชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 
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13.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG931 (13.40-05.55(+1)) 

 10    กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 
28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 66 145,999 145,999 35,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนีจ้ะค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท  าให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองต๋ัวเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4 -5 ช่ัวโมง ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทวัร ์
 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต้ั์งแต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
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อัตราน้ีรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 

4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล  

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวห รือโรคร้ายแรงที่แพทย์ วินิจฉัย ว่าเป็นก่อนเดินท าง
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 

11. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 

12. ค่าน า้หนักกระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีน  า้มันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร,์ ค่าโทรศัพท์, ค่า

ซักรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวรขึ์น้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้า
บัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านั้น  

2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน
ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 
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1) หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก  าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลู้กค้าท่านอื่นที่รออยู ่
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ โดยไม่มีเง่ือนไข 

3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมติั 

4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที 
5. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกต๋ัวกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ี
ความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

เง่ือนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางข้ันต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ี ้ก  าหนดให้มีผู้
เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมค่าทัวร ์ หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
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เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกคร้ัง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนีท้ั้งนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ท่ีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่ามัดจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวรท์ี่ช าระแล้วทั้งหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรั่บผิดชอบและ
คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวรท์ั้งหมกด
หรือค่ามัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ต๋ัว
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อันเนือ่งมาจากสาเหตุต่างๆ 

5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งใน
กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน  า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซ่ึง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ต้ังครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได้ 
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11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

12. ห้ามน าเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

ตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแล้วหากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้ัน ๆ  เป็นผู้ก  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน  า้มันเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก  าหนดซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ทีน่ั่งตามทีท่่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกต๋ัวบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกต๋ัวเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก  าหนด  

8. ท่านที่ใช้ไมลห์รือแต้มบัตรเครดิตแลกต๋ัวท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก  าหนดหากทา่นมีน  า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 
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โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ัง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนีขึ้น้อยู่กับความพรอ้ม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดูรอ้นเท่านั้น 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทั้งสิน้ และทางสถานทูตมีสิทธิ์ทีจ่ะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
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2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. ส าหรับท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านักอาศัยอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 

 

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ี ** 

 

 


