BIG PRO 1
“FRANCE 7 DAYS”
วันที่ 1
22.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
00.05 น.
07.05 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ ล เดอโกล กรุ งปารีส (ฝรั่งเศส)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก ในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่ งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์ มังดี
ชายหาดดีเดย์ (LANDING BEACH) - แซ็ง โล (SAINT LO)
ออกเดินทางสูก่ รุงปารี ส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
สนามบินชาร์ ลเดอโกล กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะเพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อ
จากนันน
้ าท่านชมมหาวิหารรู อ็อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้ วาดภาพวิหารแห่งนี ้
ในช่วงเวลาที่ตา่ งกัน โมเนต์เปลีย่ นผ้ าใบที่ใช้ วาดผืนแล้ วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหาร
ก็เปลี่ยนตามไปด้ วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีม้ ีทัง้ หมด 28 ภาพ จากนัน้ ไปชมสถานที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ ค ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์ ค
ถูกเผาทังเป็
้ นวีรสตรี ของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ ประหารชีวิตด้ วยการเผาทังเป็
้ นเมื่ออายุได้
เพียง 19 ปี
จากนันน
้ าคณะออกเดินทางต่อสูเ่ มืองโดวิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริ มทะเลอีก
เมืองหนึง่ ที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยูเ่ ป็ นประจา เดินเที่ยว
ชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดล้ อมไปด้ วยกลิน่ อายของเหล่าชนชันสู
้ งในอดีต ตัวเมือง
เรี ยงรายไปด้ วยอาคารร้ านค้ าสวยงามน่ารัก และร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะท่านเที่ยวชมแนวชายหาดดีเดย์ (D-Day Beach) หรื อชายหาดยกพลขึ ้นบก
นอร์ มงั ดี กว่า 54 ไมล์ หรื อ (80กิโลเมตร) จากชายฝั่ งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอน
เหนือของ Bayeux ที่ทอดยาวจาก Utah Beach ไปทางทิศตะวันตกจนถึง Sword
Beach ทางตะวันออกซึง่ คราคร่ าไปกับพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสุสานและการสู้รบใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ยงั คงแสดงให้ เห็นถึงความกล้ าหาญของชาวอังกฤษ แคนาดา
และกองทัพอเมริ กนั ที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการทางทหารที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ประวัติศาสตร์ โดยกองทัพสหรัฐจะยกพลขึ ้นบกบนชายหาดทีม่ ีชื่อรหัสว่า โอมาฮ่า และ
ยูทา่ ห์ ส่วนกองทัพอังกฤษจะขึ ้นบกที่หาด โกลด์ และ ซวอด และกองทัพแคนนาดายก
พลขึ ้นบกที่หาดจูโน่
ได้ เวลาอันสมควร พาคณะท่านออกเดินทางสูเ่ มืองแซ็ง-โล (Saint-Lo) ซึง่ เป็ นอีกหนึง่
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19.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 4
07.00น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

เมืองในแคว้ นบัส - นอร์ ม็องดี โดยเมืองแซ็ง-โลเป็ นเมืองทีต่ งอยู
ั ้ ท่ างตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE SAINT LO CENTRE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แซ็งต์ โล (Saint-Lo) - เลอมงต์ แซงต์ มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูม่ งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ยิ่งใหญ่ที่สดุ
แห่งหนึง่ ในยุโรปเทียบได้ กบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุงโรม อยูบ่ นเกาะในเขตแคว้ น
นอร์ มงั ดี สถานที่แห่งนี ้ได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นหนึง่ ในมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมา
จากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ ซายน์ มงแซงต์-มิเชล สร้ างมาหลายยุคหลายสมัย
เปลีย่ นแปลงรูปแบบตลอดการสร้ างจน ปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหาร
แซ็ง-ว็องดรี ย์ได้ สร้ างโบสถ์และอาคารขึ ้นใหม่เป็ นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตังอยู
้ บ่ น
ฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน ้าทะเล 75 เมตร จากนันมี
้ การสร้ างต่อเติม
หลายยุคหลายสมัย เมื่อครัง้ แคว้ นนอร์ มงั ดีเจริ ญรุ่งเรื อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสูม่ หานครปารี สนครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของโลกทีซ่ งึ่ เปรี ยบ
เสมือนสวรรค์ของนักชอปปิ ง้ จากทัว่ ทุกมุมโลก หรื อเมืองที่เป็ นทีข่ นานนามว่าเป็ นมหา
นครปารี สอันสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศของหอสูงตะหง่านตาที่เป็ นที่ร้ ูจกั
ในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พร้ อมทังด้
้ วยสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อีก
มายมายภายในเมืองแห่งนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้ านดิวตีฟ้ รี - โบสถ์ โนต
เตรอดาม
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ ซงึ่ ในอดีตเป็ นพระราชวังทีใ่ หญ่โตมากที่สดุ ของโลก สร้ าง
ขึ ้นในสมัยพระเจ้ าฟิ ลปิ ออกุสต์ ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี ้
กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญและใหญ่โตที่สดุ ในปารี ส ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม
ภายในเป็ นทีเ่ ก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีคา่ และมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน
ลาชาก็อง (La Jaconde) หรื อภาพโมนาลิซา่ อันเป็ นภาพวาดของเลโอนาร์ ด เดอ วินซี
จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึง่ เป็ นศิลปะอันล ้าค่าจากชาติตา่ งๆ
กว่า 300,000 ชิ ้น ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้ มาจาก
ตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลักซาโมทราซ (La
Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี
1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริ กนั ได้ สร้ างทางเข้ าพิพธิ ภัณฑ์เป็ นรูปปิ รามิด
กระจกครอบคลุมเนื ้อที่บนลานนโปเลียน ทาให้ สถาปั ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดู
โดดเด่นเป็ นสง่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของโลก ชมมหาวิหารโนตเต
รอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตังอยู
้ ท่ างฝั่ งตะวันออกของกรุงปารี สบนเกาะกลางแม่น ้า
(อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสาคัญที่สดุ
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คนหนึง่ ของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass)
ระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส
มหาวิหารแห่งนี ้ได้ รับความเสียหายอย่างหนัก
งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทาลายไปมาก และได้ มีการบูรณะครัง้ ใหญ่
ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิมทุกประการ ผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึง่
ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ใิ หญ่ฝรั่งเศส ใกล้ กนั เป็ น
สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนั งาม
สง่า, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้ าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารี สได้ รับการกล่าว
ขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มชี ีวติ โดดเด่นด้ วยผลงานศิลปะอันยิง่ ใหญ่
ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึง่ เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม.
ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้
ั ้ านค้ าชันน
้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ
ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสสี นั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่า
เป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส
อาทิ สินค้ าประเภท น ้าหอม, เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน
Duty Free ที่คืนภาษีให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
www.accorhotels.com
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
วันที่ 5
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day)
Buffet
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
 อิสระโปรแกรมให้ ท่านได้ เลือกพักผ่ อนหรือท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม
 ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารคา่
 โรงแรมอยูใ่ กล้ สถานีรถไฟใต้ ดิน (Metropolitan) ใจกลางกรุงปารีส
www.accorhotels.com
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
วันที่ 6
สนามบินชาร์ ล เดอโกล กรุ งปารีส (ฝรั่งเศส) - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
Buffet
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.30 น.
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ล เดอโกล กรุงปารี ส เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
13.40 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG931
วันที่ 7
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
05.55 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD

20-26 ม.ค.2562
14-20 มี.ค.2562
18-24 เม.ย.2562
1-7 พ.ค.2562
2-8 พ.ค.2562
9-15 พ.ค.2562
18-24 พ.ค.2562***

62,000.-

55,900.-

49,900.- 11,000.-

7,000.-

-25,000.-21,000.-

โปรแกรมเฉพาะพีเรียด

23-29 พ.ค.2562
2-8 มิ.ย.2562
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6-12 มิ.ย.262
9-15 มิ.ย.2562

ค่าทัวร์ รวม :











ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
มงต์แซงต์มิเชล / พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ (ไม่ มีไกด์ )
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ น
จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ไทย / จีน / พื ้นเมือง / (อิสระรับประทานเอง 2 มื ้อ)
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000
บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม








ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี พเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 35,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงิน
มัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
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ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จา่ ยจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุ รกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
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 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้ องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึน้ บนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair)
, เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่ งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาการ
**หากท่านเคยทาการเก็บลายนิว้ มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้ รับประทับตราวีซ่าพร้ อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎ
บนหน้ าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ท่านไม่จาเป็ นต้ องเก็ บลายนิ ้วมือสาหรั บการยื่นขอวีซ่าในครัง้ ต่อไป**
**ในกรณี ที่ท่านไม่เคยทาการเก็บลายนิ ้วมือมาก่อน ท่านจาเป็ นจะต้ องมาแสดงตัวเพื่ อทาการเก็ บลายนิ ้วมือ **
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
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วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท่ มี ีเลขที่เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝากทุก
หน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท่ สี มุดบัญชีท่ จี ะนามายื่นขอวีซ่าไม่ มีเลขที่เล่ มของ
สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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