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พระราชวงัแวรซ์ายส ์และพพิธิภณัฑล์ฟูร ์(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย ในแตล่ะหอ้ง ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไมม่ตีอ่

ควิ) 

มหาวหิารมองตแ์ซงมเิชล มหาวหิารกลางน า้ส ิง่มหศัจรรยแ์หง่ฝร ัง่เศส 

เขา้ชม ปราสาทชอมบอรด์ เป็นปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในลุม่แมน่ า้ลวัร ์

เมอืงอานนซ์ ีANNECY เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่เป็นเวนซิในดนิแดนฝร ัง่เศส 

วหิารเซอรเ์กอเคอ เป็นแลนดม์ารก์ยอดนยิมของกรงุปารสี  
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วนัแรก              กรงุเทพฯ - กาตาร ์– ปารสี 

 

21.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR 

AIRWAYS (QR) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระบัตรทีน่ั่งขึน้

เครือ่ง 

20.40 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสีเมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิ

ที ่QR 839 / QR 041 โดยจะแวะเปลีย่นเครือ่งทีท่า่อากาศยานนานาชาตฮิามดัประเทศประเทศ

กาตาร ์  

 

วนัทีส่อง ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายร ์– มองตแ์ซงมเิชล 

 

06.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิชาลเ์ดอโกลล์ หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้ปรับ

อากาศมาตรฐานยโุรปน าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงแวรซ์ายส ์ อดตีเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการเมอืงการ

ปกครองในสมยัพระเจา้หลยุสท์ี ่ 14 อยูห่า่งจากปารสีไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ ระยะทางประมาณ 24 

กโิลเมตร  

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย ในแตล่ะหอ้งขอ้มลูแนน่ป๊ึก ที่

ส าคญัเทีย่วแบบ VIP ไมม่ตีอ่ควิ) พระราชวังทีถ่กูสรา้งขึน้มาเพือ่ใหใ้หญท่ีส่ดุในปฐพ ี ชมความอลังการ

ของพระราชวังซึง่ไดรั้บการตกแตง่ไวอ้ยา่งหรหูราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ อาทเิชน่ หอ้งอ

พอลโล, หอ้งนโปเลยีน หอ้งบรรทมของราชนิ,ี หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสนัตภิาพ 

รวมถงึเรือ่งราวและความเป็นมาของอดตีอนัยิง่ใหญข่องพระราชวังแหง่นี ้ จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้มและ

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึบรเิวณอทุยานอนัรม่รืน่และหลากหลายดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสสีนัสวยงาม   

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) (มือ้ที ่1) 

บา่ย

    

 น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงมองตแ์ซงมเิชล MONT-SAINT-MICHEL เมอืงนีอ้ยูใ่นแคว้น นอร์

มงัดแีละไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1979 เนือ่งจากมคีวามสวยงาม

และมคีวามส าคญัเป็นพเิศษในฐานะสถานทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์นยคุกลาง ระหวา่งทางทา่นจะผา่นชมทุง่

หญา้ทีส่วยงามและวถิชีวีติของชาวฝร่ังเศส และเสน้ทางนีก้็อยูไ่มห่า่งจากชายหาดโอมาฮา และหาดยทูาห ์

ทีใ่นชว่งวัน D-DAY ทีก่องทัพอเมรกินั องักฤษ และกองทัพของประเทศสมัพันธมติรยกพลขึน้บกในชว่ง

สงครามโลกครัง้ที ่2 
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ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

  พกัคา้งคนื ณ  MERCURE MONT SAINT MICHEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม มองตแ์ซงมเิชล – ฟวัเจยีร ์– ตรูส ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  น าทา่นไปยงั มหาวหิารมองตแ์ซงมเิชล MONT-SAINT-MICHEL มทีีต่ัง้อยูบ่นเกาะทีอ่ยูร่มิทะเล 

สดุปลายทางแมน่ ้าครสุนอง COUESNON ทีไ่หลลงสูม่หาสมทุรแอตแลนตกิ มทีางเชือ่มกนัระหวา่ง

แผน่ดนิใหญป่ระมาณสองถงึสามรอ้ยเมตร  

  น าทา่นเดนิขึน้ไปยงัมหาวหิารมองตแ์ซงมเิชล วหิารแหง่นีส้รา้งขึน้มากวา่ 1,000 ปีแลว้ ซึง่รายลอ้มไป

ดว้ยอาคารบา้นบา้นเรอืนจ านวนมากทีส่รา้งจากหนิแกรนติในชว่งยคุกลางของยโุรป เป็นชว่งทีป่ระชาชน

ยโุรปในยคุนีม้ ี 2 ทางเลอืกเพีอ่ความปลอดภยัจากการคกุคามจากเหลา่อนารยชนเผา่ตา่งๆ คอืจะอยูภ่ายใต ้

การคุม้ครองดแูลของอาณาจักรหรอืศาสนจักร กอ่นการกอ่สรา้งวัดแหง่แรกในศตวรรษที ่8 เกาะนีถ้กูเรยีกวา่ 

MONT TOMBE ต านานเลา่กนัวา่ หวัหนา้ทตูสวรรคไ์มเคลิปรากฏตวัในปี 708 ตอ่ AUBERT OF 

AVRANCHES บชิอปแหง่ AVRANCHES และสัง่ใหเ้ขาสรา้งโบสถบ์นเกาะหนิ จงึเป็นทีม่าของการตัง้ชือ่

วหิารแหง่นีว้า่ มองตแ์ซงมเิชล อสิระใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณวหิาร  

  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงฟวัเจยี เป็นเมอืงประวัตศิาสตรแ์ละปราสาทหนิยคุกลางทีส่วยงาม 

น าทา่นชม ปราสาทฟวัแจยีร ์CHÂTEAU DE FOUGÈRES จากดา้นนอก ซึง่เป็นปราสาทยคุกลางอนัโอ่

อา่ทีม่หีอคอย 13 แหง่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 12 และเสรมิความแข็งแกรง่ในศตวรรษที ่ 15 ปราสาทแหง่นี้

ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปและเป็นหนึง่ในปราสาททีน่่าดงึดดูทีส่ดุเดมิทเีป็น

ป้อมปราการไมส้รา้งขึน้โดยราชวงศแ์อมบอยซใีนศตวรรษทีส่บิเอ็ด ถกูท าลายในปี ค.ศ. 1166 หลังจากที่

ถกูปิดลอ้มและยดึครองโดยกษัตรยิเ์ฮนรีท่ี ่ 2 แหง่องักฤษ ถกูสรา้งใหมท่ันทโีดย รัว บารอน ที ่ 2 แหง่

ฟัวเจยีร ์
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงตรูส ์ ตัง้อยูบ่รเิวณตอนลา่งของแมน่ ้าลัวร ์ ระหวา่งออรเ์ลอ็องและ

ชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิโดยผูก้อ่ตัง้จักรพรรด ิ ออกสุตสุ เป็นเมอืงแรกทีม่อีตุสาหกรรมผา้ไหม ซึง่เป็น

ทีต่อ้งการของ พระเจา้หลยุส ์ที1่1 ถงึเมอืงตรูส ์

  น าทา่นชม มหาวหิารแหง่เมอืงตรูส ์ จากดา้นนอกเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคินกิายโรมนัคาธอลกิและ

อทุศิใหก้บันักบญุกาเทยีนุสมหาวหิารประจ าเมอืงของคณะสงฆต์รู ์ สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1170 ถงึ 1547 

ในขณะทีก่ารกอ่สรา้งเริม่ขึน้ วหิารแหง่นีต้ัง้อยูท่างใตส้ดุของสะพานขา้มแมน่ ้าลัวร ์ ไดรั้บการจัดเป็นอนุสรณ์

สถานทางประวตัศิาสตร ์อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึบรเิวณหนา้มหาวหิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

  พกัคา้งคนื ณ NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่          ตรูส ์– ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอรบ์อรด์ – มแูลง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 ออกเดนิทางสูป่ราสาทแสนสวยแหง่ลมุแมน่ า่ลวัร ์ เชอนงโซ CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

เป็นปราสาทมีม่สีถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนสซองส ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1514–1522 บนฐานของโรงสเีกา่และ

ตอ่มาไดม้กีารสรา้งตอ่เตมิขึน้ใหม้คีวามวจิติรอลังการ มสีะพานขา้มแมน่ ้าทีส่วยงามถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1556

 -

1559 โดยออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสชือ่ PHILIBERT DE L'ORME และแกลเลอรบีนสะพาน

ทีส่รา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1570 ถงึปี ค.ศ. 1576 โดยออกแบบโดย JEAN BULLANT   
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น าทา่นเขา้ชมภายในหอ้งตา่งๆของ ปราสาท อาทเิชน่ หอ้ง ฟรังซวั ดอวอ์ ิง่ หอ้งเก็บถังไวน ์ โบสต ์

สวน แคทเธอรนี เดอ เมดซิ ี 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ ปราสาททีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในลุม่แมน่ ้าลวัรน่ั์นคอื ปราสาท ชอม

บอรด์ 

 

 

 

 

     

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

  น าท่านเขา้ชม ปราสาทชอมบอรด์ CHÂTEAU DE CHAMBORD เป็นปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในลุ่ม

แมน่ ้าลัวร ์ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กลา่สตัวข์องฟรานซสิที ่1 การออกแบบดัง้เดมิของมาจากสถาปนกิชาว

อติาล ีเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีลักษณะของปราสาทมป้ีอมปราการ หอคอยและคูน ้าป้องกัน สรา้งขึน้ในสไตล์

เรเนสซอง การออกแบบภายในเป็นการจัดหอ้งต่างๆ สไตลฝ์ร่ังเศสและอติาล ีเป็นหอ้งสวทีแบบแยกส่วน

สไตลย์คุกลาง ปราสาทแหง่นีป้ระกอบดว้ย ป้อมกลางทีม่ป้ีอมปราการขนาดใหญส่ีแ่หง่ทีม่มุ มหีอคอยขนาด

ใหญ่สองแห่ง มหีอ้งพัก 440 หอ้ง เตาผงิ 282 เตา และบันได 84 ขัน้ โถงทางเดนิทรงโคง้รูป

สีเ่หลีย่มผนืผา้สีช่ัน้ในแต่ละชัน้เป็นรูปกากบาท น าท่านชมภายในหอ้งต่างๆ ของปราสาท อาทเิชน่ หอ้ง

บรรทมของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 หอ้งบรรทมพระราชนิี บันไดวน และสิง่ทีเ่ป็นไฮไลทท์ีส่ดุคอื การถ่ายภาพ

กบัตัวปราสาทดา้นนอก  

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมแูลงส ์MOULINS  เป็นเมอืงในภาคกลางของฝร่ังเศส ซึง่

เป็นเมอืงหลวงของแควน้ อัลลเิยร ์ALLIER ตัง้อยูต่ดิกับแมน่ ้า อัลลเิยร ์เมอืงนี้เป็นถิน่แหล่งก าเนดิของ รา

ชงศบ์ูรบ์อง ซึง่เป็นราชสกุล ทีม่อี านาจมากทีสุ่ดในฝร่ังเศ ในศตวรรษที ่20 กาเบยีลเล ่บองเฮอ หรอื 

COCO CHANEL ไปโรงเรยีนที ่มแูลงส ์ในฐานะเด็กก าพรา้ กอ่นทีจ่ะยา้ยไปปารสี ซึง่หลังจากนัน้เธอได ้

กลายเป็นนักออกแบบแฟชัน่ แบรนดเ์นม หรหูรารายใหญข่องฝร่ังเศส 
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ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 

  พกัคา้งคนื ณ LE CLOS DE BOURGOGNE หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

 

วนัทีห่า้         มแูลง – อานนซ์ ี– ดจิอง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่9) 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอานนซ์ ีANNECY เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่เป็นเวนซิในดนิแดนฝร่ังเศส 

เมอืงอานนซ์ตีัง้อยูห่า่งจากเมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ใกลก้บัเทอืกเขาเอลป์ มทีะเลสาบอานนซ์ทีี่

สวยงามทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็ง ทะเลสาบเมอืงนีไ้ดรั้บชือ่วา่ "ไขม่กุแหง่เทอืกเขาแอลป์

ฝร ัง่เศส" 

  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  น าทา่นเขา้สูเ่ขต เมอืงเกา่ VIEILLE VILLE ชม คกุเกา่บนเกาะกลางแมน่ า้ ธอี ู (THIOU) เดมิที

เป็นปราสาทของขนุนางมาตัง้แต ่ ในศตวรรษที1่2 และ13 เคานตแ์หง่เจนวีา ไฮไลทข์องการมาเทีย่วเมอืง

อานนซ์ ีคอืการเดนิชมยา่นเมอืงเกา่มสีะพานขา้มและน ้าล าคลองเหมอืงกบัเวนซิ ทา่นจะไดช้มความสวยงาม

ของบา้นเมอืงทีม่สีสีนัสวยงามมคีวามโรแมนตคิและคลา้ยกบัเกาะเวนซิ ประเทศอติาลอียูห่ลายมมุ อสิระให ้

ทา่นเดนิชมเมอืง ถา่ยรปูกบัทะเลสาบอานนซ์ไีดต้ามอธัยาศัยสมควรแกเ่วลา  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งไวนข์องฝร่ังเศส 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) 

  พกัคา้งคนื ณ NOVOTEL DIJON  SUD หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่4) 
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วนัทีห่ก ดจิอง – รถไฟดว่น TGV –  ปารสี – มองมารต์  – ลอ่งแมน่ า้แซน – ดวิตี ้ฟร ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

 

 

 

 

 

  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปารสี ดว้ยรถไฟดว่น TGV เพลดิเพลนิและสนกุสนานกบัความ

สะดวกสบาย ดว้ยความเร็วกวา่ 300 กโิลเมตร/ช ัว่โมง (ไมต่อ้งลากกระเป๋าใหญไ่ปใหล้ าบาก 

เพราะเรามรีถบสัขนสมัภาระไปใหท้า่น ) (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาท ี )  จนกระทั่งถงึกรงุ

ปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน บรเิวณตอนเหนอืของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลาง

แควน้ อลี

  -

เดอ-ฟรองซ ์จากการตัง้ถิน่ฐานมากวา่ 2,000 ปี เมอืงปารสี มหานครซึง่ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็น

เมอืงหลวงดา้นแฟชัน่  ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทศันอ์นัสวยงามของทุง่ดอกเรบซดี ไรอ่งุน่ 

และหมูบ่า้นชนบทของฝร่ังเศสจนกระทัง้เขา้สูเ่มอืงปารสี  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านมองมารต์ เป็นย่านทีเ่ป็นแหล่งรวม ศลิปินและศลิปะทีใ่หญ่ที่สุดในกรุง

ปารสี และใกลก้ันนัน้ก็จะม ีวหิารเซอรเ์กอเคอ เป็นแลนดม์ารก์ยอดนยิมและเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทีม่ผีู ้

เยีย่มชมมากเป็นอันดับสองในปารสี มหาวหิาร SACRÉ-CŒUR ยังคงรักษาการเคารพบูชาศลีมหาสนทิ

ตลอดไปตัง้แตปี่ 1885 มหาวหิารไดรั้บการออกแบบโดย PAUL ABADIE การกอ่สรา้งเริม่ขึน้ในปี 1875 และ

แลว้เสร็จในปี มหาวหิารแห่งนี้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทัง้ทางการเมอืงและวัฒนธรรม ซึง่เป็นตัวแทนของการ

ปลงอาบตัใิหก้บัฝร่ังเศสในสงครามฝร่ังเศส-ปรัสเซยี 1870 และการกระท าของประชาคมปารสีในปี 1871  

  จากน ัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงัทา่เรอืบาตามูซ เพือ่ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน (ใชร้ะยะเวลาล่องเรอื

ประมาณ 1 ชม.)   ชมววิทวิทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของ

ทัศนียภาพของนครปารสี ชมสถานที่ส าคัญคู่บา้นคู่เมอืงสองฝ่ังของแม่น ้า

แซน โบราณสถาน และอาคารทีเ่กา่แกส่รา้งดว้ยศลิปะแบบเรเนสซองส ์ควร

ค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทับใจกับความสวยงามของ
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ทัศนยีภาพทีร่่วมกันสรรสรา้งใหน้ครปารสีไดช้ือ่ว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก อาทเิชน่ 

สะพานอเล็กซานเดอร,์ ศาลาวา่การ, จตัรุสัคองคอรด์, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซเิต ้ศูนยก์ลาง

เมอืงแห่งแรก สถานที่ตัง้ มหาวหิารนอเตรอดาม หรอืโบสถน์อเตรอดาม สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิที่

ประดับตกแต่งดว้ยกระจกสอีย่างงดงาม ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับพธิีราชาภเิษกนโปเลยีนขึน้

ครองราชย ์มอีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และท าใหป้ารสีโดดเด่นเป็นมหานครทีง่ดงามแห่งหนึง่ของโลก (ใน

กรณีทีน่ ้าในแม่น ้าแซนขึน้สูงกว่าปกตหิรอืมเีหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่อง

แมน่ ้าแซนอาจจะไมส่ามารถด าเนนิการได)้   

  จากนัน้น าท่านไปยัง รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ีเพือ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีค่นืภาษีใหก้ับนักท่องเทีย่ว

โดยเฉพาะ อาทเิชน่ เครือ่งส าอาง, น ้าหอม, เครือ่งประดับ, กระเป๋าหนัง และเครือ่งหนังอืน่ๆ รวมทัง้เสือ้ผา้ 

BRAND NAME จากฝร่ังเศส 

ค า่    รบัประทานอาหารแบบพืน้เมอืงฝร ัง่เศส (เมนู หอยเอสคาโกอ้บเนย ,ทา่นสามารถ เลอืก สเต๊ก

สไตลฝ์ร ัง่เศส 1 อยา่ง อาท ิเป็ดอบซอส/ ปลา / เนือ้ววั / แกะ  พรอ้มจบิไวนฝ์ร ัง่เศส ตบทา้ยดว้ย

ของหวาน ) (มือ้ที ่14) 

 

 

 

 

  

  พกัคา้งคนื ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่5) 

 

วนัทีเ่จ็ด พพิธิภณัฑล์ฟูร ์– ประตชูยั – ถนนชองป์ เอลเิซ ่– แกลอรี ่ลาฟาแยตต ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

 

 

  

 

 

 

  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญ ่ อลังการ ณ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย ขอ้มลู

แนน่ป๊ึก ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไมม่ตีอ่ควิ) หรอืในชือ่ทางการวา่ THE GRAND LOUVRE  เป็น

พพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุเกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวตกึทีต่ัง้อยูเ่คยเป็นพระราชวังมา

กอ่น โดยกษัตรฟิิลปิ

  -

ออกสัตัส สรา้งเป็นป้อมปราการ จากนัน้พระเจา้ชารล์ที ่5 ไดข้ยายป้อมปราการลฟูรใ์ห ้
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เป็นพระราชวัง พระเจา้หลยุส ์13 และ14 เคยประทับอยูท่ีน่ี ่ ปัจจบุนัลฟูรเ์ป็นสถานทีจ่ัดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 40,000 ชิน้ มตีัง้แตศ่ลิปะสมยัอทีรัสกนั กรกี 

โรมนั อยีปิตภ์าพเขยีนและปตมิากรรมยคุเรเนสซองซ ์ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัพรีะมดิแกว้ ซึง่เป็นทางเขา้หลกั

ออกแบบโดยสถาปนกิเชือ้สายอเมรกินั – จนี น าทา่นชืน่ชม ภาพวาดโมนาลซิา ของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีจติร

กรและสถาปนกิอจัฉรยิะชาวอติาเลยีน ภาพวาดชวนพศิวงเนือ่งมาจากรอยยิม้อนัเป่ียมดว้ยเลศนัยของนางที่

อยูใ่นภาพ จนท าใหผู้ค้นวจิารณ์กันมากวา่แทจ้รงิแลว้โมนาลซิา่ คอืใครกนัแน่ เป็นบรุษุหรอืสตร ี   ชมรปูปัน้

ภาพเทพธดิาวนัีส (VENUS DEMILO) และศลิปะส าคญัของโลกภายในพพิธิภณัฑ ์  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม ประตชูยั สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของนโปเลยีนน่ังรถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนน

ชองป์เซลเิซ ่ ตน้แบบถนนราชด าเนนิของไทย ซึง่เต็มไปดว้ยคาเฟ่และรา้นคา้ขายของดรีาคาแพงจากดไีซ

เนอรช์ือ่กอ้งโลก  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่16) 

บา่ย

   

 จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ็ปป้ิงสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง แกลลารี ่ลาฟา

แยตต ์ซ ึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมทกุยีห่อ้รวมถงึ LOUISE VUITTON ทา่นทีไ่มม่คีวามประสงคช์อ็ปป้ิงสามารถ

เดนิชมความงามของบา้นเมอืงและโรงละครโอเปรา่ ทีเ่กา่แกส่วยงาม เพราะยา่นชอ็ปป้ิงอยูก่ลางเมอืงมี

อาคารบา้นเรอืนสวยงามมาก  

ค า่   ***อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกและใหเ้วลากบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ได้

อยา่งเต็มที ่

  พกัคา้งคนื ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 10 of 15 

 

 

 

วนัทีแ่ปด หอไอเฟิล (ช ัน้ 2) – ชอ้ปป้ิง Outlet ลา วาเลย ์ La Vallee Village – กาตาร ์ - 

กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ขึน้ลฟิทส์ู่ช ัน้ 2 ของ หอไอเฟิล  สญัลกัษณ์ของนครปารสีเลศิหรู อลงัการโรแมนตคิ 

เป็นหอสงูสรา้งดว้ยโครงเหล็กทัง้หมด โดยชาวฝร่ังเศสชือ่ กสุตาฟ เอฟเฟล มคีวามสงู 984 ฟตุ ใชเ้หล็ก

ทัง้หมด 7 พันตัน สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประตมิากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏวิัติ

ฝร่ังเศส ท่ามกลางเสยีงคัดคา้นของประชาชนในสมัยนัน้ว่า รูปทรงน่าเกลยีดอัปลักษณ์เป็นทีส่ดุ หารูไ้มว่่า

อกีไมก่ีส่บิปีตอ่มา หอเหล็กสงู 324 เมตร น ้าหนัก 10,000 ตันนี ้จะกลายเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงทีค่นทั่ว

โลกอยากมาเห็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารสี ไดอ้ยา่งทั่วถงึ

และจใุจ  

 น าทา่นออกเดนิทางยงั ลาวลัเลย่ วลิเลจ OUTLET ซึง่เป็น ชอ้อป้ิง เซนเตอร ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

ประเทศฝร่ังเศส  

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวก และใหเ้วลากบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที ่

บา่ย  ใหท้่านไดเ้ต็มอิม่กับสนิคา้แบรนด์เนมรถราคา หลากหลายีห่อ้ อาท ิARMANI  COACH  BOSS 

BALENCIACA CLAVIN KLEIN  DIESEL  DKNK  LIVI’S LONGCHAMP ถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู ่

สนามบนิ ชาล ์เดอ โกล เพือ่เตรยีมดเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

21.40 น.         ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ บนิตรง โดยสายการ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 

038 / QR 838 โดยจะแวะเปลีย่นเครือ่งทีท่า่อากาศยานนานาชาตฮิามดัประเทศประเทศกาตาร ์  

 

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพมหานคร 

 

19.10 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสด.ี..พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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 แกรนดฝ์ร่ังเศส 9 วั น 6 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 
ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งคูห่รอืหอ้งสามคน) 

พักเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

วันที ่7 – 15 ก.ค. (วันอาสาฬหบชูา + วันเขา้พรรษา) 115,888 
23,000 

วันที ่28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วันเฉลมิฯพระเจา้อยูห่ัว) 115,888 
23,000 

วันที ่11 – 19 ส.ค. (วันแมแ่หง่ชาต)ิ 115,888 
23,000 

วันที ่ 22 – 30 ก.ย.  109,888 
23,000 

วันที ่13 – 21 ต.ค.   109,888 
23,000 

วันที ่20 – 28 ต.ค. (วันปิยมหาราช) 109,888 
23,000 

วันที ่ 10 – 18 พ.ย.   107,888 
23,000 

วันที ่ 24 พ.ย. – 2 ธ.ค. 107,888 
23,000 

 

** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ ** 

 ** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 6 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

** รปูภาพในโปรแกรมทวัรเ์ป็นการตกแตง่เพือ่การโฆษณาเทา่น ัน้ ** 

***หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงราคากรณีผูร้ว่ม      เดนิทางนอ้ยกวา่ 

20 ทา่น*** 

ทกุทา่นทีร่ว่มเดนิทางตอ้งม ี 

1. วคัซนี-พาสปอรต์ / พาสปอรต์ตัวจรงิตอ้งมอีายกุารใชง้านเกนิ 6 เดอืน  

2. ทา่นตอ้งไดรั้บการฉดีวคัซนี โควดิ-19 ทัง้ 2 โดสเรยีบรอ้ย กอ่นการเดนิทาง 14 วัน และตอ้งเป็นวคัซนีทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากองคก์ารสหภาพยโุรป  

ส าหรบัท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมงัสวริตั ิ , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ้ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจง้

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์ 

* ในกรณีเลือ่นการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นท าการยืน่วซีา่ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง และตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยในการเลือ่นตั๋ว และเอกสารเพิม่เตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยูต่อ่  

***หมายเหตขุอ้ส าคญัทีท่า่นควรทราบ*** 

1.)ในการยืน่วซีา่ ทางบรษัิท จะท าการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้ าหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซีา่ 

เป็นการยืน่วซีา่แบบกรุ๊ปเท่านัน้(ปกตสิถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซา่ 15 วันก่อนเดนิทาง)  ซึง่อัตราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ใน

รายการทัวรแ์ลว้ 
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***กรณุาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ างวด

แรกแลว้ ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ *** 

อตัรานีร้วม 

1) คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจ านวนวนั จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด (น ้าหนักกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 25 

กโิลกรัม/กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งทา่นละ 7 กโิลกรัม) 

2)    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3)    คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตให้

คนขบัรถเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 

4) คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ  

5)    คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่ี

เครือ่งปรบัอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้

หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งมี

การเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั) 

6)    คา่อาหารเลศิรสทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

7)    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

8)    คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบยืน่ปกต ิ(ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่ให ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่ 

9)    คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1)    ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

2)    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

3)    คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  

4)    คา่น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 25 กโิลกรัม  และมจี านวนมากกวา่ 1 ช ิน้ (ระเบยีบของสายการบนิ)  

5)  คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยโูร ตอ่ทา่น 

6)  คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 15 ยโูร ตอ่ทา่น 

7) คา่ตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 กอ่นขึน้เครือ่งบนิจากเมอืงไทยและขาออกจากยโุรป 

8) คา่ตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 และโรงแรม1คนืเพือ่รอผลตรวจเมือ่มาถงึเมอืงไทยตามนโยบายรัฐ 

9 )   คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแตล่ะประเทศ (ในบางประเทศถา้ไมม่จีะไมส่ามารถเขา้รา้นอาหารหรอื

โรงแรมได)้ 
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***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นท าการจองทวัร*์** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 41,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ไมว่า่ผลของวซี่า

จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิงวดแรก (ท่านละ

41,000บาท)  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 60 % ของราคาทัวร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 90 % ของราคาทัวร ์

 กรณียกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ  10 วัน เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการด าเนนิการทีไ่ดช้ าระไปแลว้จ านวน

มาก บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ 

 ทางบรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซี่า อาท ิตั๋วเครี่องบนิ , หอ้งพักที่คอนเฟิร์

มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทาง

ทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ในการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพือ่

มาสแกรนลายนิว้มอื โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียโุรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษัิททัวร์เป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวยความ

สะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 กรณีวซี่าทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิที่

เกดิข ึน้ดงัตอ่ไปนี ้

- ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ด าเนนิการและ คา่บรกิาร  4,500 บาท 

- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา 

ต ัว๋เครือ่งบนิถา้ออกต ัว๋มาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นือ่งจากบรษัิทจองตั๋วเป็นตัว๋กรุ๊ปซึง่ตั๋วกรุ๊ปจะไมส่ามรถ 

REFUND คนืได ้ 

- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้ และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 

100% ในทันท ี 

หากทา่นผา่นการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

100%ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ในกรณีทีท่างบรษิทัขอเอกสารเพิม่เตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทีข่อมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่น

ไมน่า่เชือ่ถอื / มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทีส่ถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่
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รบัโทรศพัทส์ถานทูต / การใชค้ าพูดไมสุ่ภาพกบัสถานทูต และสง่ผลท าใหว้ซี่าไมผ่า่นการพจิารณาจาก

สถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหท้า่น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ใน รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

 ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะน ัน้ทา่น

ควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหต ุ  

1. กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภยั

ธรรมชาต ิ   รถตดิ  ท าใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่วและพักโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบ ุ ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการทีจ่ะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส ิน้ เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิท

ฯ ไมไ่ดรั้บคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้ส ิน้จากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ จะคงไวซ้ ึง่ผลประโยชนส์งูสดุทีล่กูคา้พงึจะไดรั้บ

อยา่งเต็มความสามารถ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง หรือยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิารไดต้ามความ

เหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ และสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นสดุวสิยั โดยจะ

พยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัทา่น 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิ สภาพทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวิยาวจนท าใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่งัคงจะ

รักษา มาตราฐานการบรกิาร และประโยชนข์องลกูคา้ทกุทา่นไวเ้หมอืนเดมิ 

4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบในสว่นทีเ่ป็นทรัพยส์นิสว่นตัว ไมว่า่บางสว่นหรอื ทัง้หมด อาทเิชน่ 

พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ, กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้ 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


