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Code: ID03-FRA-Best of France-EUR36-118TG-APR-JUN-110-118-PE0211 

 

วนัแรก ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - สนามบนิมาเพนซา่ กรงุมลิาน (อติาล)ี  

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิประตู 3 เคาน์เตอร ์D (9-12) สายการบนิ

ไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน

, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ 

หรือเหตุสุดวสิัยอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้
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หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่าย

ตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 

และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้

ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัทีส่อง มลิาน - เจนวั - มองตกิาโล (รฐัโมนาโก)   

00.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG940  

07.10 น. พาคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงเจนัว (Genoa) ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศอติาล ีเมอืงบา้นเกดิของครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส นักเดนิเรอืผูบ้กุเบกิและ

เป็นชาวยุโรปคนแรกที่คน้พบทวีปอเมรกิา เปรียบดังไข่มุกของประเทศอติาล ี

เมอืงสดุคลาสสคิแหง่นีป้ระดับประดาไปดว้ยตกึรามบา้นชอ่ง ตกแต่งดว้ยสสีไตล์

พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมมีนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถงึอารยธรรมเก่ายุค

โรมัน เมอืงแห่งนี้เป็นดั่งศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรม

จากยคุอดตีมาสูปั่จจุบัน เริม่ตน้การเดนิเทีย่วชมเมอืงจาก Galata Museo del 

Mare พพิธิภัณฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดเิตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรอื

เกา่เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า (Aquarium) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยโุรป, เครือ่ง

เล่น Lift Bigo ทีท่า้ทายความหวาดเสยีว. Palazzo San Giorgio งดงามดว้ย

ภาพเขยีนสแีบบเฟรสโกบ้นผนังอาคาร เล่าเรือ่งราวเกีย่วกับนักบุญเซนตจ์อรจ์

ปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลีย่นสนิคา้แห่งแรกของอติาล,ี 

Cathedral สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 และ 15 แด่นักบญุจอหน์เดอะแบบตสิต ์

ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมันเน

สกอ์ยา่งลงตัว, Porta Soprana ประตูสูเ่มอืงฝ่ังตะวันออกทีจ่ะพาท่านไปสูบ่า้น

ของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ทีป่ระทับของดอทจ ์ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนัว, 

Palazzi dei Rolli ไดรั้บการดูแลใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada 

Nuova หรอืถนนสายใหม ่มกีลุ่มอาคารพพิธิภัณฑห์ลายแห่ง ดัดแปลงมาจาก

พระราช วังเกา่ ไดรั้บการดแูลจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

 

 

 

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย จากนัน้เดนิทางเขา้สูม่อนเตกาโล เทีย่วชมโมนาโก เมอืงทีต่ัง้อยู่ท่ามกลาง

ทอ้งทะเลสวย, หมูต่กึระฟ้า, และทวิเขาอนังดงาม ผา่นชมมหาวหิารทีเ่คยใช ้

จัดงาน พระราชพธิอีภเิษกสมรสของเจา้หญงิเกรซ-เคลล ีแห่งโมนาโคสตรผีู ้

สงูศักดิท์ีช่วีติเปรยีบเสมอืนเทพนยิาย จากหญงิสาวธรรมดา ทีโ่ชคชะตาพลกิ

ผันใหเ้ป็นเจา้หญงิในราชวัง วันนี้เธอเป็นต านานทีไ่ม่ใชเ่พยีงเจา้หญงิผูเ้ลอ

โฉม แต่เธอน าพาชือ่เสยีงใหโ้มนาโกเป็นที่รูจั้ก ดา้นสาธารณะประโยชน ์
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องคก์รการกศุลต่าง ๆ มากมาย แลว้ไปถ่ายรูปกับปาเล เดอ แปรงซ ์(Palais 

De Princes) ปราสาททีป่ระทับของเจา้ชายแห่งรัฐ สรา้งขึน้บนส่วนทีเ่ป็น

เดอะร็อกท่ามกลางทวิทัศน์อันงดงาม แลว้ไปชมวิวทวิทัศน์ที่ขนาบดว้ย

ทา่เรอืสองแหง่คอื Port De Fontvieille และ Port Hercule ทา่จอดเรอืยอรช์

อนัหรหูราแสดงถงึความมัง่คั่งและร ่ารวยของดนิแดนแหง่นี ้ 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก FAIRMONT MONTE CARLO หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

https://www.fairmont.co

m/monte-carlo/  

วนัทีส่าม รฐัโมนาโก - นซี - รเิวยีร่าแห่งฝร ัง่เศส - กราซ - โรงงานน า้หอม - 

คานส ์- เลโบเดอโพรวองซ ์- อาวญีง 

อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงนซี (Nice) มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับหา้ของประเทศ

ฝร่ังเศสในแควน้ที่ช ือ่ว่า โพร วองซ-์แอลป์-โกต-ดาซรู์ (Provence-Alpes-

Côte d'Azur) รมิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน มชีายหาดหนิทีส่วยงาม เต็มไป

ดว้ยนักท่องเทีย่วทีจ่ะมาเดนิกันอยูท่ีถ่นนเรยีบชายหาดลา-พรอมมนิาด-เด-

ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตยา่นเมอืงเกา่ จัดไดว้า่เป็นเมอืง

ทีน่่าเดนิชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซเ์ป็นอยา่งยิง่ 

 

 หลังจากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงกราซ (Grasse) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม “เมอืงหลวง

แห่งโลกน ้าหอม” การผลติน ้าหอมทัง้หลายสว่นใหญ่เริม่ตน้ทีน่ี่โรงงานผลติ

น ้าหอมทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน เปิดใหท้่านไดช้มเรือ่งราวและขัน้ตอนการ

ผลติ จากนัน้ พาทา่นเทีย่วชมเมอืงคานส ์เมอืงแหง่เทศกาลหนังนานาชาตทิี่

จัดขึน้ประมาณเดอืนพฤษภาคมของทุกปี หากใครทีค่ลั่งไคลด้าราแลว้ละก็

พลาดไม่ไดท้ี่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนา้ปาเล่ เด เฟสติวาล 

(Palais des Festivals) ทีเ่หล่าดาราชือ่ดังทัง้หลายไดป้ระทับรอยมอืไวใ้ห ้

เป็นทีร่ะลกึ เมอืงคานสย์ังเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหรารมิชายหาดรเิวยีร่า และ

ถนนทีท่อดยาวรมิชายหาดทีเ่รียกอกีชือ่หนึง่ว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัว

เซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากนี้ยังมที่าจอดเรอืยอรช์ล า

งาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐทีัง้หลายดว้ย 

(43.7 ก.ม.) 

 

(20 ก.ม.) 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย จากนัน้เดนิทางต่อสูเ่มอืงเลโบเดอโพรวองซ ์Les Baux de Provence เมอืง

โบราณทีต่ัง้อยู่บนภูเขาสูง ซึง่ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบา้นเรอืน 

ชมุชน ตลอดจนศลิปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเป็นหมูบ่า้น

(287 ก.ม.) 

 

https://www.fairmont.com/monte-carlo/
https://www.fairmont.com/monte-carlo/
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ทีไ่ดรั้บคัดเลอืกใหเ้ป็น “หนึง่ในหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในฝร่ังเศส” จากนัน้คณะ

เดนิทางเขา้สูเ่มอืงอาวญีง Avignon เมอืงประวัตศิาสตรร์มิแมน่ ้าโรหน์ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก AVIGNON GRAND HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.avignon-grand-

hotel.com/en/  

วนัทีส่ ี ่ อาวญีง - ทอ่สง่น า้โรมนั ปงตด์กูาร ์- เมอืงโบราณการก์าซอน จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เทีย่วชมเมอืงอาวญีง (Avignon) เมอืงประวัตศิาสตรร์มิแมน่ ้าโรน (Rhône) 

และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังของพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ทีไ่ด ้

ยา้ยที่พ านักมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 เป็นเมืองศูนย์กลางทาง

การคา้ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมทีส่ าคัญของแควน้ นอกจากนี้ยังมสีะพานที่มี

ชือ่เสยีงคือ สะพานเซนตเ์บเนเซ ่(Pont Saint-Bénézet) หรอืเรยีกอกีชือ่

หนึง่วา่สะพานแหง่เมอืงอาวญีงสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1177 จากนัน้ออกเดนิทางสู่

เขตหุบเขาแม่น ้ าโรน แม่น ้ าสายส าคัญของภูมภิาคนี้ ผ่านชมไร่องุ่นที่มี

ชือ่เสยีงชาโตเนฟิ-ดเูปบ ไรอ่งุน่ทีเ่ลือ่งชือ่ในการผลติไวนข์าว และไวนแ์ดง  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย แลว้น าท่านไปชมปงต ์ดู การ ์(Pont du Gard) หนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์ีช่าว

โรมันสรา้งเมือ่ 2000 ปีมาแลว้ คือทางส่งน ้าซึง่มคีวามยาว 275 เมตร 

สามารถสง่น ้าได ้34.8 ลา้นลติรต่อวัน ปงดูการ ์เป็นสะพานสง่น ้าจุดหนึง่ใน

การส่งน ้าระหว่าง เมอืง Uzès และเมอืง Nîmes ซึง่มรีะยะทางถงึ 50 

กโิลเมตร ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมือ่ปี 1985 

 

บา่ย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองการ์กาซอนในแควน้ ล็องก์ดอค -รูซียง 

Languedoc-Roussillon มทีีร่าบสงู Massif Central และเทอืกเขาปีเรเน่เป็น

ฉากหลัง มแีสงแดดอนัอบอุน่เกอืบตลอดปี   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL DES TROIS CARCASSONNE หรอืเทยีบเทา่

ในระดับเดยีวกนั 

https://www.hotel-

destroiscouronnes.com/fr/  

วนัทีห่า้ การก์าซอน – เมอืงตูลูส - ไวนเ์อสเตท POMEROL & SAINT 

EMILION - บอรโ์ด 

องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่ทีย่วชมเมอืงเกา่การก์าซอน เสน้ทางสายวัฒนธรรมที่

สบืสานมาตัง้แตค่รัง้กอ่นประวัตศิาสตร ์จนถงึยคุโรมนัทีจ่ะเห็นไดจ้ากรอ่งรอย

 

http://www.avignon-grand-hotel.com/en/
http://www.avignon-grand-hotel.com/en/
https://www.hotel-destroiscouronnes.com/fr/
https://www.hotel-destroiscouronnes.com/fr/
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ของก าแพงเมอืง และป้อมปราการอนัแข็งแกรง่ในยคุกลาง 

 หลังจากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงตูลูส (Toulouse) เมอืงอตุสาหกรรม

ทางตอนใตข้องฝร่ังเศสและเป็นเมอืงทีม่เีอกลักษณ์พเิศษดว้ยการก่อสรา้ง

อาคารทีส่ าคัญตา่งๆดว้ยอฐิจนไดรั้บสมญานามวา่ ‘’เมอืงแหง่อฐิสแีดง’’ 

(93.4 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู่เขตพื้นที่การผลติไวน์อกีแห่งหนึ่งแซ็ง-เตมลีียง Saint-

Emilion นับเป็นเขตพืน้ทีท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของแควน้ ซีง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้

ทะเบยีนเป็นเขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะทีเ่ป็นตัวอยา่งทีโ่ดดเด่นของ

ภูมทิัศน์ ไร่องุ่นประวัตศิาสตร ์ที่รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถงึปัจจุบัน 

และยังคงท าการเพาะปลูกองุ่นที่ยังคงรักษาคุณภาพองุ่น เพื่อเป็นวัตถุดบิ

ส าหรับผลติไวน์ในภูมภิาคไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีโดยมกีารก าหนดมาตรฐานการ

ผลติ และการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด จากอดีตจนถงึปัจจุบันไวน์

แซ็งเตมลีียง ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นไวน์ที่มีคุณภาพเป็นเลศิ มีรสชาติ

นุ่มนวล สสีนัสดใส และบม่ไดคุ้ณภาพมากทีส่ดุของบอรโ์ด ถงึแมว้่าจะมกีาร

ผลติไดเ้ป็นจ านวนนอ้ยแต่คุณภาพทีไ่ดนั้น้กลับตรงกันขา้ม จากนัน้น าคณะ

เดนิทางสู ่ Pomerol เขตพืน้ทีก่ารท าไร่องุ่นทีเ่ล็กทีส่ดุในเมอืงบอรโ์ด ดว้ย

เนื้อที่การท าไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่ น าท่านชมขัน้ตอนการผลติไวน์ และ 

wine tasting ทีม่กีารผสมจากพันธุอ์งุ่นถงึ 3 ชนดิไดแ้ก่ Merlot 75%, 

Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon 7%  

 

 

 น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงบอรโ์ด Bordeaux เมอืงหลวงของแควน้อากแีดน 

เป็นเมอืงทา่ใกลช้าย ฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้อง

ฝร่ังเศส มแีม่น ้าการอนไหลผ่านออกสู่มหาสมุทรแอตแลนตกิทีเ่มอืงซลูัก-

ซรู-์แมร ์เขตท่าเรอืปอรต์เดอลาลูน Port de la Lune ทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ให ้

เป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกในปี 2007 ตัง้แต่ศตวรรษที ่18 บอรโ์ดมี

ชือ่เสยีงและเป็นแหล่งผลติไวน์คุณภาพทีจั่ดอยูใ่นกลุ่ม AOC (Appellation 

d'Origine Contrôlée) ซึง่ไวนด์ ีๆ ของฝร่ังเศส มกัจะอยูใ่นกลุม่นี ้

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

https://www.ihg.com 

วนัทีห่ก บอรโ์ด - น ัง่รถไฟ TGV สูเ่มอืงตรู ์เมอืงแหง่ปราสาทลุม่น า้ลวัร ์- ชาโต

ชองบอรด์  

พุธ 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/paris/parhb/hoteldetail?cm_mmc=Googl-_-FR-_-PARHB
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07.26 น. เดนิทางสูเ่มอืงตรู ์โดยรถไฟดว่น TGV   

10.09 น. คณะถงึเมอืงตูร ์Tours ในเขตแม่น ้าลัวรท์างตอนเหนือและแม่น ้าแชรท์าง

ตอนใต ้มปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนาน จัตรัุสเมอืงเกา่ เรยีงรายไปดว้ยบา้นกึง่

ไมซ้งุทีส่รา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง เป็นเมอืงคลาสสคิทีน่่าชมอกีเมอืงหนึง่ 

จากนัน้ รถโคช้รอรับคณะและน าทา่นเดนิทางสูช่าโตเชอนงโซ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย รถโคช้รอรับคณะแลว้เดนิทางสูช่าโตชองบอรด์ มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้าลัวร ์

มแีมน่ ้าสายยาวทีส่ดุของฝร่ังเศสคอื 1,013 กโิลเมตร สองฟากฝ่ังมปีราสาท

หรอืชาโต Chateau ของกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ในจ านวนทัง้หมดชาโต

ชองบอรด์ Chambord นับเป็นความปรารถนาสงูสดุของนักทอ่งเทีย่ว พระเจา้

ฟรองซวัสท์ี ่1 ทรงโปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1519 หลังน าทัพไปชนะอติาลี

ทีเ่มอืงมลิานเพือ่ไวรั้บรองพระสหาย และไวเ้ป็นทีป่ระทับเมือ่มาล่าสัตว ์ลโีอ

นารโ์ด ดาวนิช ีเป็นผูร้า่งโครงสรา้ง ต่อมาภายหลัง Dominigue de Cortone 

สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงาน ไดน้ าเคา้โครงสรา้งนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบ

สมบูรณ์ ปราสาทแห่งนี้ตัง้อยู่ท่ามกลางสวนป่า ที่มีอาณาเขตถงึ 13,500 

เอเคอร ์ไมท้ีท่ าโครงและพืน้เป็นไมโ้อ๊กจากป่าบรเิวณปราสาท หลังคาและ

สว่นตกแตง่ทีเ่ลยีนแบบจากหนิออ่น ดา้นหนา้ทางเขา้ปราสาทเป็นลานกวา้ง

บง่บอกถงึความยิง่ใหญข่องกษัตรยิ ์ฟรองซวัสท์ี ่1 ดา้นหลังเป็นโบสถ ์และที่

ประทับของกษัตรยิ ์ทางขึน้ปราสาทท าเป็นบันไดวนออกแบบโดยดาวนิช ีมี

ชอ่งบันไดซอ้นกันอยู่ท าใหข้ึน้และลงแยกจากกันไดเ้ป็นอสิระ ไดเ้วลาอัน

สมควร น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

(77.8 ก.ม.) 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั  

www.novotel.com 

วนัทีเ่จ็ด ตรู ์– ปราสาทชาโตเชอนองโช - แซงตม์าโล  พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. คณะเดนิทางถงึลุม่แมน่ ้าลัวร ์น าคณะเขา้ชมภายในชาโตเชอนงโซ Château 

de Chenonceau สรา้งบนฝ่ังแมน่ ้าแชร ์และสรา้งมากอ่นหนา้ทีจ่ะมหีลักฐาน

ทางเอกสาร เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์ เดอลอร์ม 

สถาปนกิเรอเนซองสต์ระกลูเมเนียร ์Menier ลักษณะของสถาปัตยกรรมของ

เชอนงโซ เป็นแบบผสมระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธคิ และสถาปัตยกรรมเรอเน

ซองสต์อนตน้ ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยคุกลางลอ้มรอบดว้ยคูน ้า 

 

 

http://www.novotel.com/
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ประตทูางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลัก ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่นดว้ย

หนา้ตา่งประดับกระจกส,ี หอ้งบรรทม, หอ้งกรนี เป็นลักษณะศลิปะแบบโกธคิ

และเรอเนซองส ์หอ้งรับรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี ่1, หอ้งพระเจา้

หลุยสท์ี ่14 และหอ้งโถงตกแต่งดว้ยเพดานโคง้สันทีม่หีนิหลัก แยกจากกัน

เป็นเสน้ขาด ถือว่าเป็นหอ้งที่แกะสลักที่สวยที่สุดหอ้งหนึ่งในการตกแต่ง 

แบบเรอเนซองสแ์บบฝร่ังเศส 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงแซงตม์าโล St. Malo เมอืงพักผ่อนตากอากาศ อยู่

ในแควน้บรทิทานี (Brittany) หรอืแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มชีือ่เสยีง

เรยีงนามวา่เป็นเมอืงท่าทีส่วยงามและเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวยโุรปเป็นพเิศษ 

ตรงทา่เรอืจะถกูลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงสงูและป้อมปราการทีม่คีวามยาวกว่า 

2 กโิลเมตร ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นเมอืงโจรสลัดเลย และทีแ่ซงมาโลนี้ก็

อยูไ่มใ่กลไ้มไ่กลจากมงแซงมเิชล (Mont Saint Michel) ทีต่ัง้ของวหิาร

กลางน ้า สิง่มหัศจรรยแ์ละสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของประเทศฝร่ังเศส 

(322 ก.ม.) 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก OCEANIA ST.MALO หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั https://www.oceaniahotel

s.com 

วนัทีแ่ปด แซงตม์าโล - มงตแ์ซงตม์เิชล - กรงุปารสี  ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงมงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) อันเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติตดิอนัดับ 3 ของประเทศฝร่ังเศส เพือ่ท่านเทีย่วชม

เมอืงมงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) ทีต่ัง้ของศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยโุรปเทยีบไดก้ับมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ห่งกรุงโรม อยูบ่น

เกาะในเขตแควน้นอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ไดรั้บการประกาศจากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ยอดนยิมตดิอนัดับ 3 ของฝร่ังเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์

ซายน์ มงตแ์ซงต-์มเิชล สรา้งมาหลายยุคหลายสมัยเปลีย่นแปลงรูปแบบ 

ตลอดการสรา้งจนปี ค.ศ.966 นักบวชนกิายเบเนดกิตนีจากวหิารแซ็ง-ว็องด

รยีไ์ดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึน้ใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววหิารตัง้อยู่บน

ฐานหนิแกรนติขนาดใหญ่สงูจากระดับน ้าทะเล 75 เมตร จากนัน้มกีารสรา้ง

ตอ่เตมิหลายยคุหลายสมยั เมือ่ครัง้ทีแ่ควน้นอรม์งัดเีจรญิรุง่เรอืง 

 

(55.9 ก.ม.) 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

https://www.oceaniahotels.com/
https://www.oceaniahotels.com/
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บา่ย น าคณะเดนิทางเขา้สู่กรุงปารสี ศูนยก์ลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก 

มหานครทันสมยัทีไ่มเ่คยหยดุนิง่ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในโลกส าหรับ

อกีหลายๆ คน  

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-

montparnasse.com 

วนัทีเ่กา้ ปารสี - ปราสาทชาโต โว เลอ ว ิกงต ์- ปารสี  เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ชาโต โว เลอ ว ิกงต ์(Château de Vaux-le-Vicomte) เลอ

โนตร ์ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบตัวปราสาท และสวนฝร่ังเศสแบบบาโรคในค.ศ.ที ่17 

ใหม้คีวามยิง่ใหญ่เหนือจนิตนาการตามค าสั่งของเสนาบดกีระทรวงการคลัง

นามว่าฟเูกต ์ผูม้รีสนยิมอันเลศิวไิล ในยุคสมัยของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ชม

ความหรูหราอลังการของการตกแต่ง ทัง้เฟอรน์เิจอร ์และงานศลิปะทีห่าชม

ไดย้าก สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีพ่บปะสงัสรรคข์องบรรดานักปราชญ ์นักเขยีน กว ี

และศลิปิน จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมของเจา้ของคฤหาสนแ์หง่นี ้

(75 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางกลับสู่มหานครปารสี นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกที่

ซ ึง่เปรยีบเสมอืนสวรรคข์องนักชอปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลก หรอืเมอืงทีเ่ป็นที่

ขนานนามว่าเป็นมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนตกิ ท่ามกลางบรรยากาศ

ของหอสงูตะหง่านตาทีเ่ป็นทีรู่จ้ักในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พรอ้ม

ทัง้ดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์อกีมายมายภายในเมอืงแห่งนี ้

ผา่นชมถนนชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคัญมคีวาม

ยาว 2 กม. ร่มรื่นไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดง

ศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภัตตาคารชัน้เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีม่ี

สสีนัตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช้ือ่วา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-

montparnasse.com 

วนัทีส่บิ ปารสี – ชอปป้ิง - บา้นโมเนต ์- เดนิทางกลบักรงุเทพฯ อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศส อาท ิสนิคา้ประเภท 

น ้าหอม, เครือ่งส าอางค,์ เครือ่งประดับ, เครือ่งแต่งกายในรา้น Duty Free ที่

 

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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คนืภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ 

12.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางเขา้สูจ่แิวรน์ ี(Giverny) เพือ่ชมบา้นโมเนตศ์ลิปินอมิเพรสชัน่

นิสมท์ี่โด่งดัง **บา้นโมเน่ต์ เปิดใหเ้ขา้ชมในระหว่างวนัที ่24 ม.ีค. - 1 

พ.ย. 2562 ดังโปรแกรมทัวรใ์นระหวา่งวันที ่2 พ.ย. 62 - 23 ม.ีค. 63 จะไม่

รวมคา่เขา้ชมบา้นโมเน่ต ์ในกรณีทีปิ่ดท าการ ทาง**  

17.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิสนามบนิชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียม

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

 

21.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG933  

วนัทีส่บิเอ็ด เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ จนัทร ์

13.35 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

** 9-19 เม.ย. 2563 ** 111188,,000000..--  110077,,000000..--  9955,,000000..--  2200,,000000..--  --  
--3344,,000000..--  

--2277,,000000..--  

17-27 เม.ย. 2563 

111100,,000000..--  9999,,000000..--  8888,,000000..--  2200,,000000..--  --  
--2277,,000000..--  

--2211,,000000..--  

24 เม.ย. – 4 พ.ค. 2563 

1-11 พ.ค. 2563 

8-18 พ.ค. 2563 

15-25 พ.ค. 2563 

22 พ.ค.- 1 ม.ิย. 2563 

29 พ.ค. – 8 ม.ิย. 2563 

5-15 ม.ิย. 2563 

12-22 ม.ิย. 2563 

19-29 ม.ิย. 2563 

26 ม.ิย. – 6 ก.ค. 2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่24 สงิหาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 เทสติง้ไวน ์/ รถไฟ TGV จากบอรโ์ดสูเ่มอืงตรู ์/ ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอรด์ / มงตแ์ซงตม์ิ
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เชล / ชาโต โว เลอ ว ิกงต ์

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลาย

แหง่ในยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกลา่วมกีารจัด

ประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ ในกรณี

ททีา่นมขีอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 € / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฝร่ังเศส (เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 

ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึ

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกัน

สขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น

ความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 

30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
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2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจน

ในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวนัที่

น าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวันที่

น าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจาก

เงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว

จะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเที่ยวทราบ 

ดังตอ่ไปนี ้

2.1  คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3  คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ. 2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ย 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหาก
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ทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถ

ท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมดเป็น

สทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่24 มถินุายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ

ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อก

ตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง
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อาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แต่หากมกีารล่าชา้ 

หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทาง

บรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม

รายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย

การบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 

นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า

กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสูงสดุไมเ่กนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของ
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คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 

ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฝร ัง่เศสเอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฝร ัง่เศส    ใชเ้วลายืน่ประมาณใชเ้วลายืน่ประมาณ  1144  วนัท าการวนัท าการ  

((การขอวซีา่ประเทศฝร่ังเศสผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาการขอวซีา่ประเทศฝร่ังเศสผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา  สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง  ณณ  ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศฝร่ังเศสศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศฝร่ังเศส))  

****ส าหรับทา่นทีเ่คยสแกนลายนิว้มอืในกลุม่เชงเกน้ในระยะเวลาส าหรับทา่นทีเ่คยสแกนลายนิว้มอืในกลุม่เชงเกน้ในระยะเวลา  33  ปีปี  กรณุาแจง้บรษัิทฯลว่งหนา้กรณุาแจง้บรษัิทฯลว่งหนา้****  

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่่าจะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มอีายุไม่เกนิ 6 เดือน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้ และช่วงเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement บญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน การเงนิตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่มทีม่ี

การเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอ

วซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างานของทา่น 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
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ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลงหลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง  

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง เร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ปขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวด)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


