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 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

 2 ดไูบ-ปารสี-รอ็ูอง-อาสนวหิารรอ็ูอง-หอนาฬกิาโกร-์ซอรล์อซ 

 

01.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี(ชารล์ เดอ โกล) ประเทศฝร ัง่เศส  โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 

เทีย่วบนิที ่EK385 (01.35-04.45) / EK73 (08.20-13.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

16.55 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลังผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นผา่นชมกรงุปารสี อนัทันสมยั และเมอืงแหง่แฟชัน่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงรูอ็อง (Rouen) อดตีเมอืงหลวงของนอร์ม็องดีทางตอนเหนือของ

ฝร่ังเศส ทีเ่คยเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุและมัง่คั่งทีส่ดุของยคุกลาง ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของส านักงานทีรั่บผดิชอบใน

การเก็บภาษีของนอรม์องดใีนยุคกลาง และเป็นเมอืงหลวงของราชวงศแ์องโกล-นอรม์ันทีป่กครองทัง้

องักฤษและบรเิวณสว่นใหญข่องฝร่ังเศส  

น าท่านแวะชมพรอ้มถ่ายภาพอาสนวหิารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรอืชือ่ทางการคอื 

อาสนวหิารแมพ่ระแหง่รอ็ูอง อาสนวหิารศลิปะแบบโกธคิ เป็นทีฝั่งพระศพของพระเจา้รชิารด์ใจสงิห ์

รวมทัง้หัวใจดว้ย ดา้นหนา้อาสนวหิารรอู็องเป็นผลงานของ โกลด ์มอแน เป็นภาพเขยีนชดุทีม่ชี ือ่เสยีงที่

เป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลก ทีว่าดภาพเดยีวกันแต่ต่างเวลากันตามแสงสทีีเ่ปลีย่นไปเรือ่ย ๆ และน่าประทับใจ

ที่สุดในประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่บนถนนเสน้เดียวกับหอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ (Gros Horloge) 

สามารถเดนิเทา้ชมหอนาฬกิาได ้มหาวหิารแหง่รูอ้็องไดช้ือ่วา่เป็น มหาวหิารทีส่งูทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส 

และเคยครองอันดับสิง่ปลูกสรา้งที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ตัวมหาวหิารโดดเด่นดว้ยการ

ประดับตกแตง่ประตมิากรรม จติรกรรม กระจกสอีนังดงามประณีตทัง้โบสถ ์สว่นหอคอยของอาคารมยีอด

เป็นสว่นทีเ่รยีกว่า "มงกุฎแห่งนอรม์ังด"ี ดว้ยสัดส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในดว้ยบันไดสามัคคี

ของพระวหิารมพีืน้ทีท่ีเ่งยีบสงบส าหรับการนมสัการทางจติวญิญาณ มหีนา้ตา่งกระจกสอีันประณีตถงึ 80 

แหง่ชว่ยใหแ้สงสามารถกรองเขา้ไปในสถานทีศ่ักดิส์ทิธิไ์ด ้

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
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พกัที ่  Hotel ibis Styles Rouen Centre Cathédrale หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 3 รอ็ูอง-มงแซ็ง มแีชล-วหิารมง แซ็ง มแีชล 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมงแซ็ง มแีชล (Mont Saint-Michel) หนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีห่า้มพลาด 

และยงัมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเยีย่มชมเป็นอนัดับตน้ๆ ของประเทศฝร่ังเศส เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอด

นยิมอนัดับ 3 รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์ายน์ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชมวหิารมงแซ็ง มแีชล (Mont Saint-Michel) วหิารครสิตจักรทีม่ตี านานเล่า

เรือ่งทีน่่าสนใจ วหิารแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเกาะกลางทะเล ชือ่เดมิเรยีกว่า มงตงบ(์Mont Tombe) จาก

ความงดงามของสถาปัตยกรรมรวมกบัสภาพแวดลอ้ม สวยงามเหมอืนปราสาทในเทพนยิาย เพราะมกีาร

ออกแบบผสมผสานระหวา่งโกธคิและโรมาเนสก ์ทีม่คีวามเกา่แกเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตร ์

ในปี ค.ศ.1979 ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และสถาปัตยกรรมโดย

องคก์ารยเูนสโก วหิารแหง่นีม้ตี านานเลา่ตอ่กนัมาวา่ มเีทวดามแีชล มาเขา้ฝันนักบญุ โอแบร ์บชิอป ให ้
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สรา้งวหิารแหง่นีข้ ึน้มา ดว้ยอภนิหิารตา่งๆ จงึท าใหนั้กบญุเชือ่และลงมอืสรา้งวหิารแห่งนี้ข ึน้มา ตัววหิาร

ถกูกอ่สรา้งดว้ยหนิแกรนติมคีวามสงูถงึ 155 เมตร บนยอดของวหิารมรีปูปั้นทูตสวรรคม์คิาเอล สรา้งโดย

โดยประตมิากรผูม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังนามวา่ เอมานแูอล เฟรมเีย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotel gabriel mont saint michel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 4 มงแซ็ง มแีชล-เมอืงตรู-์มหาวหิารตรูป์ราสาทเชอนงโซ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตรู ์(Tours) อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงทีม่ี

เสน่ห ์และตดิกับฝ่ังลุ่มเเม่น ้าลัวร ์ตัง้อยู่ทางใจกลางทศิตะวันตกของฝร่ังเศส เเควน้ซ็องทร ์โดยเป็น

เมอืงหลวงของเเควน้และเป็นศูนย์กลางทางดา้นการศกึษามาอารยธรรมโรมันมาตัง้เเต่ช่วงตน้ของ

ศตวรรษที ่1 ท าใหค้วามเจรญิตา่งๆ เขา้มาสูเ่มอืงเเหง่นีอ้ยา่งมากมาย  

น าทา่นแวะถา่ยภาพมหาวหิารตรู ์(Cathédrale Saint-Gatien) หรอืชือ่เต็มวา่ อาสนวหิาร

นกับญุกาเซยีงแหง่ตรู ์สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหนั้กบญุกาเซยีงแห่งตูร ์อดตีมขุนายกผูก้อ่ตัง้มขุมณฑลตูร ์

วหิารแห่งตูรเ์ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตูรท์ีม่อีายุนับพันปี สรา้งบนฐานเดมิของวหิารเกา่แบบโรมาเนสก ์

โดยเริม่จากบรเิวณแขนกางเขนฝ่ังทศิใตแ้ละหอทัง้สอง ส่วนที่ใชเ้วลาการก่อสรา้งยาวนานที่สุดคือ

บรเิวณกลางโบสถ ์ซึง่สถาปนกิ ซมีง ดูว ์มอง ไดส้รา้งสว่นแขนกางเขนและตามดว้ยบรเิวณกลางโบสถ์

ซึง่ประกอบดว้ยหกช่วงเพดาน โดยบรเิวณกลางโบสถส์องช่วงแรกนัน้ใกลเ้คยีงกับของวหิารหลังเดมิ 

บรเิวณดา้นหนา้ของวหิารนัน้จะพบวา่บรเิวณดา้นล่างซึง่มักจะเป็นทีต่ัง้ของรูปปั้นต่าง ๆ ไดถู้กท าลายลง

โดยกองทัพฝ่ายโปรเตสแตนตใ์นชว่งสงครามศาสนาฝร่ังเศส แตย่งัคงพบงานศลิปะและสถาปัตยกรรมที่

จัดวา่สวยงามและละเอยีดออ่นอกีมากมายซึง่เป็นหลักฐานมาถงึยคุปัจจบุนั 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูป่ราสาทเชอนงโซ (Chenonceau Castle) ปราสาททีส่วยงาม ไดรั้บความ

นยิมจากนักท่องเทีย่วเป็นอันดับหนึง่ในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น ้าลัวร ์และยังมปีระวัตศิาสตรท์ี่ผูกพันกับ

ราชวงศข์องฝร่ังเศสอยา่งใกลช้ดิ เพราะเป็นปราสาททีก่ษัตรยิแ์ละพระราชนิีของฝร่ังเศสมาพักอาศัยอยู่

หลายตอ่หลายรุน่ ปราสาทนี้เคยเกดิเหตุการณ์ตัวปราสาทเดมิถูกวางเพลงิอกีดว้ย ปราสาทนี้ยังเป็นตน้

ก าเนิดของรักสามเศรา้ ระหว่างประเจา้อองรีที่2 กับภรรยาหลวง แคเธอรีน และภรรยานอ้ย ไดแ้อน 

ปัจจบุนัยงัมรีอ่งรอยและสญัลักษณ์ตา่งๆ  

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Best Western Plus - L'artist Hotel Tours หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

5 เมอืงตรู-์พระราชวงัช็องบอร-์กรงุปารสี-หอไอเฟล-ชองป์เอลเิซ-่ประตชูยั-ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงช็องบอร(์Chambord) เขา้ชม พระราชวงัช็องบอร ์(Chateau de 

Chambord) ปราสาททีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและมชีือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุในกลุ่มปราสาทลุ่มแมน่ ้าลัวร ์ทีน่ี่

ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นต าหนักไวป้ระทับระหวา่งทีพ่ระองคล์า่สตัว ์สรา้งขึน้อยูบ่นพืน้ทีป่่าไมข้นาดใหญ่ เป็น

ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สวยงามและโรแมนตกิที่สุด จน วอลต ์ดสินยี ์(Walt 

Disney) ไดน้ าไปเป็นตน้แบบปราสาทในภาพยนตร ์อนเิมชัน่เรือ่งดังทีเ่ป็นทีรู่จั้กทั่วโลกอยา่ง โฉมงาม

กบัเจา้ชายอสูร (Beauty and The Beast) จนท าใหใ้ครๆหลายคน จดจ าและเป็นทีรู่จ้ักมาจนถงึ

ปัจจบุนันี ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสูก่รุงปารสี (Paris) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส 

ปัจจบุนักรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก และดว้ย
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อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ใน

เมืองที่ส าคัญ  ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั ้งยังเป็นที่จัดงานนิทรรศการต่าง ๆ ซึง่รวมถึงที่ตั ้ง

สหประชาชาต ิฯลฯ  

น าท่านสู่จตัุรสัทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮติที่มี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยที่มโีครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหนึ่งใน

สิง่ก่อสรา้งทีโ่ด่งดังทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัง้ชือ่ตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนกิและวศิวกรชัน้น าของ

ฝร่ังเศส ซึง่เป็นผูอ้อกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก 

เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และ

ความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลักษณ์ของกรงุปารสี  

ผา่นถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ

ปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ แวะถ่ายภาพความยิง่ใหญ่ของประตูชยันโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานส าคัญแหง่กรงุปารสี ประตชูยัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดุดถีงึวรีชน

ทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพือ่ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสงคราม นโปเลยีน และในปัจจุบันยัง

เป็นสสุานของทหารนรินามอกีดว้ย  

น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แมน่ ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานทีส่วยงาม 

หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เรอืสองชัน้ โดยชัน้

ลา่งจะมกีระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotel Pullman Paris La Défense หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 6 กรงุปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย-หา้ง Galleries Lafayette-หา้งสรรพสนิคา้ La Samaritaine 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์าย (Palace of Versailles) สถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วไปเยอืน

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโด่งดังทัง้แง่มมุของประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวัง

แหง่นีอ้าจนับวา่เป็นพระราชวังทีห่รหูราอลังการทีส่ดุในโลก ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 

UNESCO ภายในมสีิง่กอ่สรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง 

(Royal Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนด์เนม หา้งนี้มี

เอกลักษณ์ทีม่คีวามโดดเดน่อยา่งมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มกีารตกแต่งประดับ

ดาอยา่งสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 

Nouveau) ซึง่เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกันมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตกแต่งของ

อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูปัน้และราวระเบ ียงโคง้ อนัเป็นทัศยนภีาพทีง่ดงามตอ่เมอืงทอ่งเทีย่วอยา่ง

ปารสี เป็นหา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มสีนิคา้ต่างๆที่

ทันสมยัใหเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา Galleries Lafayette นัน้จะมขีาย
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กอ่นกอ่นหา้งอืน่เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้  

ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ La Samaritaine เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

ปารสี ทีน่ี่มเีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอืว่า

เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้ จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่

เนน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ็ปป้ิงแบบจใุจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุปารสี เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

21.55 น. ออกเดนิทางจากกรงุปารสี กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรสตแ์อรไ์ลน(์EK) เทีย่วบนิที ่EK76 

(21.55-06.35(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.45 

ชัว่โมง(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 7 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

06-12 กรกฎาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

26 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 65 79,999.- 79,999.- 15,900.- 

10-16 สงิหาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

07-13 กนัยายน 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

21-27 กนัยายน 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

11-17 ตลุาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

18-24 ตลุาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

21-27 ตลุาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

 

อตัราไมร่วม 

1. คา่ทปิคนขบัรถ (50 EUR หรอื ประมาณ 1,850 บาท) ตลอดการเดนิทาง 
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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 ์

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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 

 


