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

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 930 (00.05-07.10) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

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

เมืองตากอากาศโดวิลส์-กาเบิร์ก(Cabourg) 
00.05 น. เดินทางสู ่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าทกุทา่นเดินทางสู ่ 

เมืองจิแวร์นี (Giverny) เพื่อชม (ด้านนอก) บ้านโมเน่ต์ ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ท่ีโด่งดงั บ้านสอง

ชัน้หลงันีป้กคลมุไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด, ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในบ้านยงัคงสภาพ
เดิม ห้องนัง่เลน่, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ท าครัวครบครัน กลางสวนไม้น า้มี
สระบวัท่ีเป็นต้นก าเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องช่ือ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพืน้น า้ในสระบวั
เป็นสิง่ท่ีโมเนต์่ช่ืนชอบ น าท่านเดินทางสูเ่มืองรูอ็อง (Rouen) เป็นท่ีตัง้ของส านกังานท่ีรับผิดชอบ
ในการเก็บภาษีของนอร์มองดีในยคุกลาง และเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์แองโกล-นอร์มนัท่ีปกครอง
ทัง้องักฤษและบริเวณสว่นใหญ่ของฝร่ังเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นแวะถ่ายภาพอาสนวิหารรูอ็อง(Rouen Cathedral) หรือช่ือทางการคือ  
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อาสนวิหารแม่พระแห่งรูอ็อง อาสนวิหารศิลปะแบบโกธิค เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจ
สิงห์ รวมทัง้หวัใจด้วย ตัง้อยูบ่นถนนเส้นเดียวกับหอนาฬิกาโกร์-ซอร์ลอซ (Gros Horloge) มหา
วิหารแหง่รูอ็องได้ช่ือวา่เป็น มหาวิหารท่ีสงูท่ีสดุในประเทศฝร่ังเศส หอคอยของอาคารมียอดเป็นสว่น
ท่ีเรียกวา่ "มงกุฎแห่งนอร์มังดี" ด้วยสดัสว่นอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในด้วยบนัไดสามัคคีของ
พระวิหารมีพืน้ท่ีท่ีเงียบสงบส าหรับการนมสัการทางจิตวิญญาณ น าท่านออกเดินทางต่อสูเ่มืองโด
วิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งท่ีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปก
นิตยสารกนัอยูเ่ป็นประจ า เดินทางสู ่เมืองกาเบิร์ก(Cabourg) หมู่บ้านชายทะเลแห่งนี ้มีเสน่ห์ด้วย
ชายหาดท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พักที่ Le Grand Hôtel Cabourg – Mgallery หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

   3 เมืองมงแซ็ง มีแชล-วิหารมงแซ็ง มีแชล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint-Michel) หนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีห้ามพลาด 
และยงัมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศฝร่ังเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าชมวิหารมงแซ็ง มีแชล(Mont Saint-Michel) เป็นวิหารคริสตจักรท่ีมีต านานเลา่เร่ืองท่ี
น่าสนใจ วิหารแห่งนีต้ัง้อยู่บนเกาะกลางทะเล ช่ือเดิมเรียกว่า มงตงบ์(Mont Tombe) จากความ
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งดงามของสถาปัตยกรรมรวมกบัสภาพแวดล้อม สวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยาย เพราะมีการ
ออกแบบผสมผสานระหว่างโกธิคและโรมาเนสก์ ท่ีมีความเก่าแก่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ
ประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ.1979 ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมโดยองค์การยูเนสโก วิหารแห่งนีมี้ต านานเลา่ต่อกันมาว่า มีเทวดามีแชล มาเข้าฝัน
นกับุญ โอแบร์ บิชอป ให้สร้างวิหารแห่งนีข้ึน้มา ด้วยอภินิหารต่างๆ จึงท าให้นกับุญเช่ือและลงมือ
สร้างวิหารแหง่นีข้ึน้มา ตวัวิหารถกูก่อสร้างด้วยหินแกรนิตมีความสงูถึง 155 เมตร บนยอดของวิหาร
มีรูปปัน้ทตูสวรรค์มิคาเอล สร้างโดยโดยประติมากรผู้ มีช่ือเสยีงโดง่ดงันามวา่ เอมานูแอล เฟรมีเย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พักที่ Hôtel Mercure Mont-Saint-Michel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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   4 ดีน็อง-แรนส์-มหาวิหารตูร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกท่านผ่านชม เมืองดีน็อง(Dinan) เมืองท่ีมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม มีทัง้แม่น า้และก าแพงเก่าบน
เนินเขาลกูหนึง่ในประเทศฝร่ังเศส เป็นท่ีตัง้ของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งช่ือว่าดีน็อง (Dinan) ท่ีเม่ือก้าว
เท้าเข้ามาแล้วนัน้ก็เหมือนราวกบัวา่ได้เข้ามาอยู่ในโลกของเทพนิยาย จากนัน้ผ่านชม เมืองแรนส์ 
เป็นเมืองหลวงของแคว้นบริตทานีทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ลานเมืองท่ีกว้างขวางใหญ่โต
ในใจกลางเมือง ล้อมรอบด้วยสิง่ปลกูสร้างท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์สงู เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์
ศิลปะและประวติัศาสตร์หลายแหง่ท่ีกระจดักระจายไปทัว่เมืองตามสวนสาธารณะ สวนและอาคาร
มหาวิทยาลยั เมืองนีจ้ดัเทศกาลดนตรีและภาพยนตร์ประจ าปีหลายเทศกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสูเ่มืองตูร์(Tours) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ 
และติดกบัฝ่ังลุม่เเม่น า้ลวัร์ ตัง้อยู่ทางใจกลางทิศตะวนัตกของฝร่ังเศส เเคว้นซ็องทร์ โดยเป็นเมือง

หลวงของเเคว้นและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาอารยธรรมโรมันมาตัง้เเต่ช่วงต้นของ
ศตวรรษท่ี 1 ท าให้ความเจริญตา่งๆ เข้ามาสูเ่มืองเเหง่นีอ้ยา่งมากมาย  
น าทา่นแวะถ่ายภาพมหาวิหารตูร์(Cathédrale Saint-Gatien) หรือช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญ
กาเซียงแห่งตูร์ สร้างขึน้เพื่ออุทิศให้นกับุญกาเซียงแหง่ตร์ู อดีตมขุนายกผู้ก่อตัง้มขุมณฑลตร์ู วิหาร 
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แห่งตูร์เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตูร์ท่ีมีอายุนบัพนัปี สร้างบนฐานเดิมของวิหารเก่าแบบโรมาเนสก์ 
โดยเร่ิมจากบริเวณแขนกางเขนฝ่ังทิศใต้และหอทัง้สอง สว่นท่ีใช้เวลาการก่อสร้างยาวนานท่ีสดุคือ
บริเวณกลางโบสถ์ ซึ่งสถาปนิก ซีมง ดูว์ มอง ได้สร้างสว่นแขนกางเขนและตามด้วยบริเวณกลาง
โบสถ์ซึ่งประกอบด้วยหกช่วงเพดาน โดยบริเวณกลางโบสถ์สองช่วงแรกนัน้ใกล้เคียงกับของวิหาร
หลงัเดิม บริเวณด้านหน้าของวิหารนัน้จะพบวา่บริเวณด้านลา่งซึง่มกัจะเป็นท่ีตัง้ของรูปปัน้ตา่ง ๆ ได้
ถูกท าลายลงโดยกองทัพฝ่ายโปรเตสแตนต์ในช่วงสงครามศาสนาฝร่ังเศส แต่ยงัคงพบงานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมที่จดัวา่สวยงามและละเอียดอ่อนอีกมากมายซึง่เป็นหลกัฐานมาถึงยคุปัจจุบนั 

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

น าท่านเดินทางสูป่ราสาทเชอนงโซ(Chenonceau Castle) ปราสาทท่ีสวยงาม ได้รับความนิยม
จากนักท่องเท่ียวเป็นอันดบัหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุม่แม่น า้ลวัร์ และยงัมีประวติัศาสตร์ท่ีผูกพนักับ
ราชวงศ์ของฝร่ังเศสอยา่งใกล้ชิด เพราะเป็นปราสาทท่ีกษัตริย์และพระราชินีของฝร่ังเศสมาพกัอาศยั
อยูห่ลายตอ่หลายรุ่น ปราสาทนีเ้คยเกิดเหตกุารณ์ตวัปราสาทเดิมถกูวางเพลงิอีกด้วย ปราสาทนีย้งั 

เป็นต้นก าเนิดของรักสามเศร้า ระหวา่งประเจ้าอองรีท่ี2 กับภรรยาหลวง แคเธอรีน และภรรยาน้อย 
ไดแอน ปัจจุบนัยงัมีร่องรอยและสญัลกัษณ์ตา่งๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองช็องบอร์(Chambord) เข้าชม พระราชวังช็องบอร์(Chateau de 

Chambord) ปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุและมีช่ือเสยีงโดง่ดงัท่ีสดุในกลุม่ปราสาทลุม่แม่น า้ลวัร์ ท่ีน่ี

ถกูสร้างขึน้เพื่อเป็นต าหนกัไว้ประทบัระหวา่งท่ีพระองค์ลา่สตัว์ สร้างขึน้อยู่บนพืน้ท่ีป่าไม้ขนาดใหญ่ 
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เป็นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น สวยงามและโรแมนติกท่ีสุด จน วอลต์ ดิสนีย์ 
(Walt Disney) ได้น าไปเป็นต้นแบบปราสาทในภาพยนตร์ อนิเมชัน่เร่ืองดงัท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกอยา่ง  
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast) จนท าให้ใครๆหลายคน จดจ าและเป็นท่ีรู้จัก
มาจนถึงปัจจุบนันี ้น าคณะชมเมือง Orléans หรือ ออร์เลอ็อง  เมืองท่ีเป็นท่ีรู้จัก คือ สงครามร้อย
ปีซึง่มีความเก่ียวพนักบัวีรสตรีนามวา่ โยน ออฟอาร์ค (Joan of Arc) ผู้น าสงครามท่ีรบชนะกองทพั
อังกฤษท่ีเมืองนี ้เมือง Orléans ในปัจจุบนัยงัคงรักษาสถาปัตยกรรมตามแบบฉบบัของศตวรรษท่ี 
18 ไว้เป็นอยา่งดี ตวัตกึ และอาคารตา่งๆบอกเลา่เร่ืองราวของวีรสตรีคนส าคญัอย่างโยนออฟอาร์ค 
รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆท่ีบริเวณท่าเรือเก่า ความสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเมืองบวกกับ
ความงดงามของวิถีชีวิตลุม่แม่น า้ลวัร์ คือ ค าจ ากดัความงา่ยๆของเมืองนีห้ากใครท่ีต้องการหลบหนี
ความวุน่วายในเมืองใหญ่ในช่วงสดุสปัดาห์ ออร์เลอ็อง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตวัเลือกท่ีดีไม่แพ้เมืองอ่ืน 
ความงดงามของเมือง สถานท่ีทางประวติัศาสตร์และธรรมชาติของลุม่แม่น า้ลวัร์ คือ สิ่งส าคญัท่ีท า
ให้เมืองนีเ้หมาะอยา่งยิ่งตอ่การพกัผอ่นในวนัหยดุสดุสปัดาห์  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
พักที่  Hotel Escale Oceania Orléans หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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   6 ถ่ า ย รูป กับ สัญ ลักษณ์พิพิ ธภัณ ฑ์ ลูฟ ว์ -ผ่ านชมพิพิ ธภัณ ฑ์ออ ร์แซ -
พระราชวังแวร์ซาย 
          ล่องเรือบาโตมูซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่น กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 
ติดอันดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งใน

ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภณัฑ์ทาง
ศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบัน
เป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ 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) ใหญ่เป็นอันดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอันดบัท่ี 10 ของ
โลก ตัง้อยูริ่มแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมงาน
ศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี 
มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมตา่งๆ จากนัน้ น าทกุทา่นผา่นชม มหาวิหารนอร์ทเทอดาม 
(Notre Dame Cathedral) แหง่เป็นหนึง่ในมหาวิหารช่ือดงัของโลก ท่ีจารึกในประวติัศาสตร์ชัน้เอก
ของสถาปัตยกรรมกอธิคท่ีสวยงามทัง้ภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลกัอยา่งวิจิตรงดงามเก่ียวกับ
ศาสนาและวฒันธรรม สามารถดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวมากมายจากทัว่ทกุมมุโลก 
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มหาวิหารแหง่นี ้ถือเป็นมหาวิหารแหง่แรกท่ีสร้างในสไตล์โกธิค ตวัอาคารมีความสงูวดัถึงยอดอยู่ท่ี 

69 เมตรโดยมีระยะเวลาการก่อสร้างนานหลายยุคสมัย ตัง้แต่ ค.ศ. 1163 จนสร้างแล้วเสร็จเม่ือ 
ค.ศ. 1345 โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมในสว่นท่ีเสียหายอยู่เร่ือยๆ อาทิ เช่น ซ่อมแซมหลงัจากการ
ปฏิวติัฝร่ังเศส , ปรับปรุงเพื่อบูรณะอาคารอีกทัง้เปลี่ยนวสัดุตกแต่งจากความสกึหรอ ภายในและ
ภายนอกอาคารประดบัประดาด้วยประติมากรรม และหน้าตา่งกระจกส ีซึง่มีความงดงามมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่น ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน์ ผา่นชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอร์ทเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ลา่งจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 
ช่ัวโมง  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
พักที่ Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (3คืน) 

 

  7 พระราชวังแวร์ซาย-LA VALLEE VILLAGE 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าทา่นเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ
แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมีช่ือเสยีงโดง่ดงัทัง้แงม่มุของประวติัศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัวา่เป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสดุในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหลง่มรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าทุกท่านเดินทางถึง La Vallée Village เอ้าเล็ทช้อปปิง้ใกล้ปารีสท่ีสายช้อปต้องเคยได้ยินช่ือกัน

มาบ้างแล้ว เอ้าเลท็แหง่นีเ้ป็นสถานท่ีช้อปปิง้ท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน เป็นแหลง่ชอปปิง้

ใกล้ปารีสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมร้านค้าของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์
สไตล์ต่างๆไว้มากว่า 110 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาย่อมเยาว์ไลเ่รียงไปจนถึงแบรนด์ไฮเอน
ราคาสงูขึน้มาหนอ่ย โดยแตล่ะร้านยงัมีสว่นลดมากกวา่ 50% พร้อมเสนอให้กบัสายช้อป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Le Train Bleu 
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ร้านอาหาร Paris ถ้าใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันัง่กินอาหารในพระราชวงั รับรองจะปลืม้กับ
ท่ีน่ีแน่ๆ  เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้เรียบหรู โดดเดน่ไปด้วยสทีองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์และ

ของประดับตกแต่งท่ีดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย แตท่ี่ห้ามพลาดเลยคือ เมน ูFoie gras (ฟัวกราส์) ของขึน้ช่ือท่ีฝร่ังเศส 
พักที่ Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  8 จั ตุ รัสทรอคาเดโร -หอไอเฟล -ชองป์เอลิเ ซ่ -ห้างแกลเลอร่ี  ลาฟาแยตต์ -La 
Samaritaine   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตท่ีมี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลงั ไอเฟลเป็นหอคอยท่ีมีโครงสร้างเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหนึ่งใน
สิง่ก่อสร้างท่ีโดง่ดงัท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้ช่ือตาม กสุตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้น าของ 
ฝร่ังเศส ซึง่เป็นผู้ออกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้ร้างขึน้เพื่อใช้เป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิค้า 



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

โลก เพื่อแสดงถึงความยิ่ งใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารีส 

ผา่นถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีส
และเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตชูยั แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนสุรณ์สถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนีถู้ก
สร้างขึน้เพื่อเป็นการสดดีุถึงวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
สงคราม นโปเลยีน และในปัจจุบนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ Foie gras (ฟัวกราส์) 
น าทา่นสนกุสนานกบัการช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสดุแหง่หนึง่ของปารีส ท่ีน่ีมีเสนห์่ของอาคารแบบดัง้เดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ 
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Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้จนได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้า
คอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ท่ีเน้นย า้ถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงาน

ศิลปะ รวมแล้วกวา่ 600 แบรนด์ ให้ทา่นได้เลอืกช้อปปิง้แบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการท่ีจะสลบั
หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี น าท่านช้อปปิ ้งต่อ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดม
ภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับ
กระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกันมากใน
ฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปัน้และราว
ระเบียงโค้ง อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่เมืองทอ่งเท่ียวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีมี้ลกูค้าท่ี
เป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติมารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มีสนิค้าตา่งๆท่ีทนัสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ 
ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้วา่อะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่า
จะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบทกุยี่ห้อ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 9 สนามบินชาร์ล เดอ โกล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางถึง สนามบินชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG931 (13.40-05.55(+1)) 
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 10    กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

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

19 – 28 พฤษภาคม 66 139,999 139,999 35,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลีย่นแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปลีย่นหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ลว่งหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่เก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบังคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบุตามรายการ  
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5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบุตามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้ มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ทา่น  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ถือหนงัสอืเดินทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในสว่นของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพื่อท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
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4. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศลา่ช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการ
บินและผลของวีซา่ของทางไม่ผา่น บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทางขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทวัร์ หรือ 
เลือ่นการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบลว่งหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่อนญุาตให้เลือ่นวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลกิจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลกิการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
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เปลีย่นแปลงทา่นจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลกิการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์สว่นใดสว่นหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัคา่บริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรัพย์สนิสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสอื เดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งวา่ไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสนิใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นัง่วิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลกิไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือ่นวนั
เดินทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลกิทวัร์ไม่วา่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่ายแล้วแตส่าย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพือ่ขอค ายืนยนัวา่ทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสยีคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

 
โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จ่าย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 
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6. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซา่เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไม่มีสว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสทิธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซา่และคา่บริการจากตวัแทนยื่นให้กบัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดินทางได้หากวีซา่ยงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 
 
 

** เม่ือท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 

 


