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“““FFFRRRAAANNNCCCEEE   777   DDDAAAYYYSSS”””   
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝร่ังเศส)  
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย  

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก ในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที่ 2 ปารีส ปารีส --  รูอ็อง รูอ็อง --  มหาวิหารแห่งรูอ็อง มหาวิหารแห่งรูอ็อง --  เมืองตากอากาศโดวิลส์เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี  
ชายหาดดีเดย์ (LANDING BEACH) - แซ็ง โล (SAINT LO) 

 

00.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG930  
07.05 น. สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อ 
(154 ก.ม.) 

08.00 น. จากนัน้น าท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี ้
ในช่วงเวลาที่ต่างกนั โมเนต์เปลีย่นผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหาร
ก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีม้ีทัง้หมด 28 ภาพ จากนัน้ไปชมสถานที่
ส าคญัอีกแห่งหนึง่ของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์ค
ถกูเผาทัง้เป็นวีรสตรีของฝร่ังเศสถกูตดัสนิให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทัง้เป็นเมื่ออายุได้
เพียง 19 ปี 

 
 จากนัน้น าคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองโดวิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีก

เมืองหนึง่ที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยู่เป็นประจ า เดินเที่ยว
ชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิน่อายของเหล่าชนชัน้สงูในอดีต ตวัเมือง
เรียงรายไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามน่ารัก และร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดงั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าคณะท่านเที่ยวชมแนวชายหาดดีเดย์ (D-Day Beach) หรือชายหาดยกพลขึน้บก

นอร์มงัดี กว่า 54 ไมล์ หรือ (80กิโลเมตร) จากชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกทางตอน
เหนือของ Bayeux ที่ทอดยาวจาก Utah Beach ไปทางทิศตะวนัตกจนถึง Sword 
Beach ทางตะวนัออกซึ่งคราคร ่าไปกบัพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสสุานและการสู้รบใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ยงัคงแสดงให้เห็นถงึความกล้าหาญของชาวองักฤษ แคนาดา 
และกองทพัอเมริกนัที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการทางทหารที่ใหญ่ที่สดุใน
ประวติัศาสตร์ โดยกองทพัสหรัฐจะยกพลขึน้บกบนชายหาดที่มีช่ือรหสัว่า โอมาฮ่า และ 
ยทู่าห์ สว่นกองทพัองักฤษจะขึน้บกที่หาด โกลด์ และ ซวอด และกองทพัแคนนาดายก
พลขึน้บกที่หาดจโูน่ 
 

(48 ก.ม.) 

 

 
 ได้เวลาอนัสมควร พาคณะท่านออกเดินทางสูเ่มืองแซ็ง-โล (Saint-Lo) ซึง่เป็นอีกหนึง่ (55 ก.ม.) 



 

 

เมืองในแคว้นบัส - นอร์ม็องดี โดยเมืองแซ็ง-โลเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศส 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE SAINT LO CENTRE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.mercure.com  
วันที่ 3 แซ็งต์โล (Saint-Lo) - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูม่งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตัง้ของศาสนสถานที่ย่ิงใหญ่ที่สดุ

แห่งหนึง่ในยโุรปเทียบได้กบัมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้น
นอร์มงัดี สถานที่แห่งนีไ้ด้รับการประกาศจากองค์การยเูนสโกให้เป็นหนึง่ในมรดกโลก 
เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอนัดบั 3 ของฝร่ังเศส รองลงมา
จากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์ มงแซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยคุหลายสมัย
เปลีย่นแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจน ปี ค.ศ.966 นกับวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหาร
แซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยู่บน
ฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สงูจากระดบัน า้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสร้างต่อเติม
หลายยคุหลายสมยั เมื่อครัง้แคว้นนอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง  

 (85 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านออกเดินทางสูม่หานครปารีสนครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกที่ซึง่เปรียบ 

เสมือนสวรรค์ของนักชอปปิง้จากทัว่ทุกมมุโลก หรือเมืองที่เป็นที่ขนานนามว่าเป็นมหา
นครปารีสอนัสดุแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศของหอสงูตะหง่านตาที่เป็นที่รู้จกั
ในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พร้อมทัง้ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีก
มายมายภายในเมืองแห่งนี ้

 (360 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตีฟ้รี - โบสถ์โนต
เตรอดาม 

 

07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลฟูร์ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวงัที่ใหญ่โตมากที่สดุของโลก สร้าง

ขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลปิออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนี ้
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคญัและใหญ่โตที่สดุในปารีส ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม 
ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถโุบราณต่างๆ ที่มีค่าและมีช่ือเสยีงของโลก เช่น ภาพเขียน
ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลซิ่า อนัเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี 
จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลยีน และวตัถโุบราณซึง่เป็นศิลปะอนัล า้ค่าจากชาติต่างๆ 
กว่า 300,000 ชิน้ ที่ฝร่ังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต สว่นใหญ่ได้มาจาก
ตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La 
Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนัส (Venus de Milo) และในปี 
1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นรูปปิรามิด
กระจกครอบคลมุเนือ้ที่บนลานนโปเลยีน ท าให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนีดู้
โดดเด่นเป็นสง่า  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก ชมมหาวิหารโนตเต

รอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น า้ 
(อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดคุ สถาปนิกคนส าคัญที่สดุ

 

http://www.mercure.com/


 

 

คนหนึง่ของฝร่ังเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดบักระจกสี (stained glass) 
ระหว่างการปฏิวัติฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับความเสยีหายอย่างหนกั งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถกูท าลายไปมาก และได้มีการบูรณะครัง้ใหญ่
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทกุประการ ผ่านชมลานจตรัุสคองคอร์ด ซึง่
ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลกึถงึการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กนัเป็น
สวนตุยเลอลส์ี สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนังาม
สง่า, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกลา่ว
ขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอนัยิ่งใหญ่  

 ผ่านชมถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคัญมีความยาว 2 กม. 
ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พุ 
ภัตตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ชื่อว่า
เป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสนิค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศส 
อาทิ สนิค้าประเภท น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน 
Duty Free ที่คืนภาษีให้กบันกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 5 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

 อิสระโปรแกรมให้ท่านได้เลือกพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม  
 ไม่มีบริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่า  
 โรงแรมอยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน (Metropolitan) ใจกลางกรุงปารีส 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.accorhotels.com 

วันที่ 6 สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝร่ังเศส) - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
13.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG931  
วันที่ 7 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

20-26 ม.ค.2562 

6262,,000000..--  5555,,990000..--  4499,,990000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2525,,000000..--  
--2211,,000000..--  

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

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 มงต์แซงต์มิเชล / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (ไม่มีไกด์)  
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ ไทย / จีน / พืน้เมือง / (อิสระรับประทานเอง 2 มือ้) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000,000 
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 
บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์  

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 
 
 
 
 



 

 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบินฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 



 

 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 



 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 
 

**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎ
บนหน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จ าเป็นต้องเก็บลายนิว้มือส าหรับการย่ืนขอวีซ่าในครัง้ต่อไป ** 

 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่ อท าการเก็บลายนิว้มือ** 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชีท่ีมีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงินฝากทุก
หน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถงึเดือนปัจจบัุน ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


