
 

 

BBBIIIGGG   PPPRRROOO   666   
“““SSSWWWIIISSSSSS   FFFRRRAAANNNCCCEEE   MMMOOONNNTTT   BBBLLLAAANNNCCC   888   DDDAAAYYYSSS””” 
วัน 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวติเซอร์แลนด์)    
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ

โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 ซูริค - โลซานน์ - เจนีวา - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)  
01.05 น. ออกเดินทางสูน่ครซูริค  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG970  
07.50 น. คณะถงึสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสูเ่มืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จัก

ดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทบัของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองนีอ้ีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่ง
ฮอลลวีู้ด “ชาล ีแชลปปลิน้” ยงัหลงใหลและได้อาศยัอยู่ที่นี่ในบัน้ปลายชีวิต   

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. 

 
น าคณะเดินทางต่อสูเ่มืองเจนีวา พนัธรัฐที่เลก็ที่สดุของสวิส ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา 
(Lac Laman) เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 
นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชม
ทะเลสาบเจนีวาและน า้พุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน า้ขึน้ท้องฟ้าได้สงูถึง 140 
เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา  จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองชาโมนีซ์ 
(Chamonix-Mont-Blanc) เป็นเมืองสกีที่ขึน้ชื่อในฤดูหนาว และที่นี่ท่านสามารถ
มองเห็นยอดเขามงต์บลังก์ (Mont Blanc) ยอดเขาที่สงูที่สดุในเทือกเขาแอลป์ มี
ความสูง 4,807 เมตร มีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ส าคญัของอิตาลแีละฝร่ังเศส 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS ****หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 3 เคเบิล้คาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (มงต์บลังค์) - ชาโมนีซ์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะขึน้กระเช้า (Cable Car) สูย่อดเขาเอกุยย์ ด ู มิดี (l'Aiguille du Midi) เพื่อ

สมัผสัธรรมชาติและยอดเขาน า้แข็งที่ความสงู 3,842 เมตร ที่นี่ท่านสามารถมองเห็น
ยอดเขามงต์บลงัค์ ที่สงูที่สดุในยโุรปแบบพาโนรามา 360 องศา  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.bestmontblanc.com/


 

 

บ่าย อิสระน าท่านเดินช้อปปิ้ง เดินเล่นที่เมืองชาโมนีซ์ เก็บภาพความประทับใจของเมือง 
และบรรยากาศของหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์ในรูปแบบชนบทของเมืองบริเวณ
เทือกเขาแอลป์ ที่เรียกว่า “ชาเลต์่” 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS ****หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 4 ชาโมนีซ์ - อานซี - เมืองลียง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส ที่เมืองอานซี 

(Annecy) ระหว่างทางชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์ จากนัน้ชม
เมืองอานซี เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของ
ราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนีม้ีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขา
แอลป์เป็นฉากหลงั มีแม่น า้ทยุและคลองเลก็ ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเก่า จนได้รับฉายา
ว่า เวนิสแห่งฝร่ังเศส ที่มีศิลปะเฉพาะตัวในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-16 รวมไปถึง
ปราสาทเก่าแก่ของเจ้าเมืองอย่างปราสาทอานซี  อิสระเก็บภาพความประทับใจของ
เมือง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองลยีง (Lyon) เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศฝร่ังเศสรอง

จากปารีส อยู่ทางตะวนัออกตอนกลางของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัด
โรน และเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์ (Rhône-Alpes) ตัง้อยู่ระหว่างปารีส กับมาร์ก
เซย มีสญัลกัษณ์เป็นสงิโต นอกจากนีแ้ล้วเมืองลียงยังเป็นที่รู้จักกันในสถานที่ส าคัญ
ทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
จากทกุยคุสมยั องค์การยเูนสโกได้บรรจเุมืองลยีงไว้ในรายชื่อของมรดกโลกในปี ค.ศ.
1998  น าท่านเที่ยวชมเมืองโดยเร่ิมจากจัตุรัส เพลสเดอเตอรัว (Place des 
Terreaux) ซึง่เป็นศนูย์กลางของเมืองลียง ลานแห่งนีเ้คยถูกใช้เป็นลานประหารชีวิต
ในระหว่างการปฏิวัติฝร่ังเศส และศาลาว่าการเมือง ก็ต้องอยู่บริเวณนี ้ภายในพืน้ที่
ประดับด้วยน า้พุ 69 แห่ง ออกแบบโดยช่างฝีมือดี Frederic Auguste Bartholdi ตัง้
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ผ่าชมมหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอโฟร์วีเยร์ (Basilique 
Notre Dame de Fourviere) สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิตัง้โดดเด่นบนเนินเขาโฟร์วีเยร์ ท าให้
ท่านสามารถมองเห็นมหาวิหารได้อย่างชดัเจนไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดของเมืองลียง ท่าน
จะได้พบกบั Gallo Roman The Aten โปรเตสแตนต์โรมัน ที่มีอายุกว่า 200 ปี มรดก
จากชาวโรมนัที่สร้างโรงละครกลางแจ้งไว้ 

(149 ก.ม.) 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOTEL HOLIDAY INN LYON ****หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.holidayinnlyon.com 

วันท่ี 5 ลียง - น่ังรถไฟด่วน TGV สู่มหานครปารีส - เท่ียวชมเมือง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.04 น. น าคณะนัง่รถไฟ TGV สูน่ครปารีส ศนูย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ของโลก มหา

นครทนัสมยัที่ไม่เคยหยุดนิ่ง วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 
11.05 น. คณะเดินทางมาถงึสถานีรถไฟ Paris Gare De Lyon รถโค้ชท้องถ่ินรอรับคณะพร้อม

สมัภาระ แล้วน าคณะเดินทางสูภ่ัตตาคาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Thai 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ชมมหาวิหารโนต

เตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลาง
แม่น า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคน
ส าคญัที่สดุคนหนึง่ของฝร่ังเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained  

http://www.bestmontblanc.com/
http://www.holidayinnlyon.com/


 

 

glass) ระหว่างการปฏิวติัฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับความเสียหายอย่างหนัก งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และได้มีการบูรณะครัง้ใหญ่
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ ผ่านชมกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
ลฟูร์ ปัจจบุนัเก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิน้, ลานจตรัุสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบ
โดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลกึถงึการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กันเป็นสวนตุย
เลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า , 
บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานว่า
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอนัยิ่งใหญ่  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE / NOVOTEL **** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 6 เท่ียวชมมหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - อสิระช้อปป้ิง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุด

ศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนีไ้ด้รับ
การบูรณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ 
ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ 
แต่ละห้องของพระราชวงัล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาว
ฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัที่งดงามล า้ค่าที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสู่ย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-

Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง 
มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พุ ภัตตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรง
ละคร เป็นถนนที่มีสสีนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศส อาทิ สินค้าประเภท น า้หอม, 
เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝร่ังเศสและอิตาลีในห้างสรรพสินค้า
แกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE / NOVOTEL ****  หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 7 เดินทางสู่สนามบิน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา

ให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  
วันท่ี 8 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.55 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 
 



 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

10-17 พฤษภาคม 2562 77,000 70,000 66,000 13,000 9,000 -21,000.- 
-15,000.- 24-31 พฤษภาคม 2562 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 19 กันยายน 2561  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาล ี(เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั 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 ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช 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 ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

 
 
 



 

 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุัติวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ
พิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ 
MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
สว่นที่เหลอื 

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 19 กันยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

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 ซึง่มักมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ 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 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 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 า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

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

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 
 

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

 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ ** 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายุไม่ต ่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, หยา่ /ส าเนาสูติ

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

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

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

 ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชีท่ีมีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝากทุก
หน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีท่ีจะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน 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 โดยระบชุื่อผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

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

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


