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Code: IU02-FRA-Grand-10TG-Oct-Dec-127-135-A220920 

 

แกรนดฝ์ร ัง่เศส 10 วนั (TG...2022) 

NORMANDY – BRITTANY – LOIRE 

 

 

ขอน ำเสนอรำยกำรทอ่งเทีย่วฝรั่งเศส  ทีเ่ลอืกสรรเป็นพเิศษส ำหรับประเทศทีม่ธีรรมชำตงิดงำม และปรำสำทแสน

สวย ประวัตศิำสตรท์ีย่ำวนำนน่ำศกึษำ  

แควน้นอรม์งัด ีเทีย่วอองเฟลอร ์เมอืงทำ่เล็ก ๆ ของฝรั่งเศส, รเูองิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้ำ

แซน, โดวลิล ์เมอืงพักผอ่นไฮโซรมิทะเล, มองต ์แซงต ์มเิชล เมอืงบนเกำะทีน่่ำอัศจรรย ์ชมมหำวหิำรทีส่วยงำมอลังกำร 

จนกำรทอ่งเทีย่วฝรั่งเศส น ำไปเป็นสญัลักษณ์โปรโมทประเทศ  

แควน้บรทิทาน ีเทีย่วดนัิง เมอืงเล็ก ๆ เกำ่แกท่ีม่คีวำมสวยงำม, รองส ์เมอืงหลวงของแควน้บรทิทำน ีเมอืงแหง่

ศลิปะ, ตรู,์ ออมบวัส ์เมอืงสวยลุม่แมน่ า้ลวัร ์ชมปรำสำทสวย ปรำสำทเชอนองโซ และปรำสำทชอ็งบอร,์ ชอ้ปป้ิงใน

ปำรสี นครสดุแสนโรแมนตกิ ชมพพิธิภัณฑล์ฟุร ์ชมโมนำลซิำ่ วนัีส ตัวจรงิ ฯลฯ  

โรงแรม มนีอนทีเ่ดยีว 2 คนืและ 3 คนื สบำย ๆ ไมต่อ้งยำ้ยโรงแรมบอ่ย  

  ปำรสี เนน้โรงแรมในเขตชัน้ใน สะดวกสบำยกวำ่ (แพงกวำ่) 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ  

 

21.00 น. พรอ้มกัน ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ(ทำงเขำ้ประต ู4) เคำน์เตอร ์H-J สำยกำรบนิไทย เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำร

ตอ้นรับ 

วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ – ปารสี - รเูองิ - อองเฟลอร ์- โดวลิล ์  

 

00.05 น. ออกเดนิทำงสูป่ำรสี โดยเทีย่วบนิที ่TG 930 (บนิตรงประมำณ 12 ชม.) 

07.10 น. ถงึสนำมบนิกรุงปารสี (PARIS) นครหลวงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ หลังผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ศลุกำกรแลว้  

 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงรูเองิ (ROUEN) เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของฝรั่งเศส ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ำแซนอกี

ทัง้ยังเป็นเมอืงหลวงของแควน้โอต-นอรม์องด ี(HAUTE-NORMANDIE)  

 

 น ำชมเขตเมอืงเกำ่ซึง่ไดรั้บกำรอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภำพด ีโดยเฉพำะบำ้นไมก้วำ่ 700 หลังทีม่อีำยรุอ้ยปี  

 

 น ำชมโบสถโ์จนออฟอำรค์ (ST. JOAN OF ARC CHURCH) ซึง่เป็นวรีสตรนัีกรบหญงิทีก่ลำ้หำญของ

ฝร่ังเศส ซึง่ถกูขำ้ศกึชำวองักฤษ จับเผำทัง้เป็นในชว่งสงครำมรอ้ยปี  

 

 น ำชมมหาวหิารรเูองิ (ROUEN 

CATHEDRAL) หรอืมหำวหิำรนอรท์เทอดำม

แหง่รเูองิ เป็นมหำวหิำรในนกิำย

โรมันคำทอลกิทีส่รำ้งขึน้อยำ่งสวยงำมใน

สไตลโ์กธคิ โดยในชว่งระหวำ่งปี ค.ศ. 1876 

ถงึปี ค.ศ. 1880 มหำวหิำร   รเูองิเป็น

สิง่กอ่สรำ้งทีส่งูทีส่ดุในโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1944 

ระหวำ่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 มหำวหิำรถกู

ระเบดิซึง่เกอืบท ำลำยหอกลำงของมหำวหิำร

ไป แตภ่ำยหลังไดม้กีำรบรูณะใหมจ่นสวยงำม

เชน่เดมิ 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
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บำ่ย ออกเดนิทำงสูเ่มอืงอองเฟลอร ์(HONFLEUR) เมอืงทำ่เล็ก ๆ ของแควน้นอรม์ังด ีซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังทำงตอน

ใตข้องบรเิวณปำกแมน่ ้ำแซน ปัจจบุนัเมอืง

เล็ก ๆ แหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กกนัในนำมของเมอืง

ทำ่เกำ่แกท่ีง่ดงำมแหง่หนึง่ของประเทศ เดนิ

ชมเมอืงทำ่เกำ่แก ่รวมไปถงึอำคำร 

รำ้นอำหำร สมัผัสเสน่หข์องเมอืงทำ่แหง่นี้

ดว้ยกำรเดนิไปชมเรอืยอชท ์และเรอืประมง

ทีม่ำกไปดว้ยสสีนัอนัสดใส  

 

 จำกนัน้ชมควำมเกำ่แกข่องโบสถแ์ซงต ์

กาแทรแ์รงส ์(SAINT-CATHERINE’S 

CHURCH) โบสถไ์มอ้นัเกำ่แกข่องเมอืงทีถ่กูสรำ้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 ชืน่ชมในควำมงดงำม ของตัว

อำคำรทีส่รำ้งขึน้ดว้ยประตมิำกรรมจำกไม ้ตืน่ตำไปกบัควำมเกำ่แกข่องระเบยีงหอระฆงัทีป่ระดับประดำอยำ่ง

วจิติร นอกจำกนีแ้ลว้โบสถแ์หง่นีย้ังมคีวำมโดดเดน่ในเรือ่งของกำรกอ่สรำ้งทีใ่ชเ้ทคนคิเหมอืนกบักำร

กอ่สรำ้งเรอื  

 

 จำกนัน้ออกเดนิทำงสูเ่มอืงโดวลิล ์(DEAUVILLE) เมอืงพักผอ่นไฮโซรมิทะเล ทีม่ทีำ่เรอื รสีอรท์ 5 ดำว 

คำสโิน รำ้นคำ้ และเมอืงนี้มตีกึสวยงำมทัง้เมอืง ถกูยกใหเ้ป็น "QUEEN OF THE NORMAN 

BEACHES" เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยบำ้นไฮโซรมิทะเล โดยถกูขนำนนำมวำ่ PARISIAN RIVIERA ตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที ่19 เมอืงโดวลิลก์ลำยเป็นเมอืงพักผอ่นของชนชัน้สงู คนรวย และคนมชีือ่เสยีง เป็นเมอืงทีม่ดีำรำ

และนำงแบบนยิมมำถำ่ยรปูลงปกนติยสำรกนัอยูเ่ป็นประจ ำ นอกจำกนัน้ยังเป็นเมอืงแรกที ่COCO 

CHANEL มำเปิดรำ้น และมกีำรจัดเทศกำลหนังหลำยครัง้  

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

 น ำทำ่นเขำ้ทีพั่กโรงแรม BARRIERE L'HOTEL DU GOLF หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม   โดวลิล ์- มองต ์แซงต ์มเิชล - แซงต ์มาโล   

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  

 ออกเดนิทำงสูม่องต ์แซงต ์มเิชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสญัลักษณ์ทีฝ่ร่ังเศสใชโ้ฆษณำชกัชวนให ้

คนจำกทั่วโลกมำเทีย่วฝรั่งเศส  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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บำ่ย น ำทำ่นชมมองต ์แซงต ์มเิชล ชมุชน

ใหญ่บนเกำะที่ตั ้งอยู่บริเวณแม่น ้ ำคู

สน็อง (COUESNON) ทีไ่หลลงสูท่ะเล

เหนือ เริม่ตน้จำกกำรกอ่สรำ้งวหิำรเล็ก 

ๆ ในศตวรรษที ่10 จนกลำยเป็นชมุชน

ทีย่ ิง่ใหญข่ึน้มำในชว่งศตวรรษที ่12-13 

และช่วงหลังกำรปฏิวัติฝร่ังเศสในปี 

ค.ศ. 1789 ใชเ้ป็นเรอืนจ ำจนกระท่ังปี 

ค.ศ. 1969 ไดก้ลับมำเป็นมหำวหิำรที่

ยิง่ใหญแ่ละกลำยเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ของฝรั่งเศส ตัวเมอืงรำยลอ้มดว้ยก ำแพงโบรำณ  

 เดนิชมถนนกรองด ์รวู ์ (LA GRANDE RUE) ยำ่นชอ้ปป้ิง รำ้นขำยของทีร่ะลกึ สูม่หำวหิำรมองต ์แซงต ์มิ

เชล (MONT ST MICHEL) ทีง่ดงำมดว้ยศลิปะหลำยยคุตัง้แตโ่รมำเนสก ์โกธคิ เรเนซองส ์ 

 

 จำกนัน้น ำทำ่นสูเ่มอืงแซงต ์มาโล (ST. MALO) เมอืงป้อมปรำกำรชำยฝ่ังทะเล แควน้ บรทิทำนีทีโ่ดดเดน่

เป็นเอกลักษณ์ทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส ภำยในตัวเมอืงเกำ่โอบลอ้มดว้ยก ำแพงโบรำณทีส่มบูรณ์ทัง้สีด่ำ้น

โดยทีท่ำ่นสำมำรถเดนิชมตัวเมอืงจำกบนสนัก ำแพงไดต้ลอดควำมยำวของก ำแพง หรอืจะเดนิเทีย่วในเมอืง

เกำ่ทีย่ังคงแสดงควำมรุง่เรอืงของเมอืงตัง้แตย่คุกลำง 

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพั่กโรงแรม MERCURE หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่   แซงต ์มาโล - ดนิงั - รองส ์- ตรู ์  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  

 ออกเดนิทำงสู่เมอืงดนิงั (DINAN) เมืองเล็ก ๆ เก่ำแก่ที่มีควำมสวยงำม ตัง้อยู่ในแควน้บรทิทำน ี

(BRITTANY) น ำท่ำนชมเมอืงดนัิง เมอืงโบรำณยุค

กลำงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขำ มแีมน่ ้ำแรนซ ์(RANCE) ไหล

ผำ่น มทีำ่เรอื LE PORT DINAN ทีเ่คยเป็นทำ่เรอื

ขนสง่สนิคำ้ขนำดเล็ก  

 ชมย่ำนเมืองเก่ำที่มีมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 ที่ยังคง

รักษำสภำพเมอืงเกำ่ไวเ้ป็นอย่ำงด ีเดนิเล่นชมอำคำร
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บำ้นเรอืนเกำ่ก ำแพงโบรำณทีย่ังคงควำมคลำสสคิ และเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศัย  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 

บำ่ย น ำท่ำนสูเ่มอืงรองส ์(RENNES) เมอืงหลวงของแควน้บรทิทำนี (BRITTANY) เป็นเมอืงแห่งศลิปะและ

ประวัตศิำสตร์ ดว้ยอำคำรบำ้นเรือนยุคกลำงใน

สไตลเ์รเนซองส ์ PLACE DU CHAMP JACQUET 

จัตุรัสกลำงเมอืงรูปสำมเหลีย่มทีล่อ้มรอบไปดว้ย

อำคำรยุคกลำงสวยงำมคลำสสคิตำมแบบฉบับ

ของฝรั่งเศส  

 

 ชมมหาวหิารแหง่รองส ์(CATHEDRAL 

SAINT-PIERRE DE RENNES) มรดกทำง

วัฒนธรรมของเมอืงรองส ์สรำ้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่6 เพือ่อทุศิใหนั้กบญุเปโตร อสิระเดนิเลน่ชมเมอืง

และชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย แลว้ออกเดนิทำงสูเ่มอืงตรู ์(TOURS) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดำ้นกำรทอ่งเทีย่วของ

ฝรั่งเศส  

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพั่กโรงแรม HOLIDAY INN หรอืระดับเดยีวกนั (2 คนื) 

หมายเหต ุ โรงแรมทีต่รูม์นีอ้ย หำกเต็มเรำจะไปพักเมอืงใกลเ้คยีง 

 

วนัทีห่า้   ตรู ์- ปราสาทเชอนองโซ - ออมบวัส ์- ตรู ์

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  

 น ำชมเมอืงตรู ์ (TOURS) เมอืงใหญท่ีส่ดุในลุม่แมน่ ้ำลัวร ์และมปีระวัติ

ยำวนำนตัง้แต่สมัยจักรวรรดโิรมันครัง้หนึง่เคยถูกยกใหเ้ป็นเมอืงหลวง

ของฝร่ังเศสในสมัยของพระเจำ้หลยุสท์ี ่11  

 น ำทำ่นชมเมอืงและชมวหิารตรู ์(TOURS CATHEDRAL) หรอืวหิาร

แซงต ์กาแตง (SAINT-GATIEN’S CATHEDRAL) นกิำย

โรมันคำทอลกิ ทีส่รำ้งขึน้ใหก้บันักบญุแซงต ์กำแตง (SAINT 

GATIEN)  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
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บำ่ย น ำ ท่ ำ น เ ข ้ำ ช มป ร า ส าท เ ชอนอ ง โซ 

(CHATEAU DE CHENONCEAU) สรำ้งในยคุ

ศลิปะแบบเรเนซองส ์ ชว่งปี 1513-1521 ตัว

ปรำสำทสรำ้งขวำงอยูบ่นแม่น ้ำแชร์ (CHER) 

และรำยลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละตน้ไม ้

ใหญด่สูวยงำมสบำยตำ  

 น ำชมภำยในตัวอำคำรซึง่ไดรั้บกำรดูแลและ

บูรณะอย่ำงดี หลังจำกไดรั้บควำมเสยีหำยเมือ่ครัง้สงครำมโลกครัง้ที่ 2 ภำยในยังมีเฟอร์นิเจอร ์

เครือ่งประดับ ภำพวำดทีส่วยงำม  

 

 จำกนัน้น ำทำ่นสูอ่อมบวัส ์(AMBOISE) หนึง่ในเมอืงแหง่ดนิแดนลุม่แมน่ ้ำลัวร ์ เมอืงทีค่นดังแหง่ยโุรป ลโีอ

นำรโ์ด ดำวนิช ีศลิปินและนักประดษิฐค์นดังมำใชช้วีติชว่งบัน้ปลำยทีน่ี ่แลว้เดนิทำงกลับตรู ์

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 

วนัทีห่ก   ตรู ์- ปราสาทช็องบอร ์- ปารสี 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  

 น ำท่ำนชมปราสาทช็องบอร ์ (CHATEAU DE 

CHAMBORD) ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในบรรดำปรำสำท

แถบลุ่มแม่น ้ำลัวร์และกษัตรยิ์ฝรั่งเศสหลำยพระองค์

เคยเสด็จมำประทับแรมทีน่ี่ แมเ้พยีงชัว่ 2-3 คนืเทำ่นัน้ 

สัมผัสควำมอลังกำรของปรำสำทที่ประกอบดว้ยหอ้ง

ตำ่ง ๆ กวำ่ 440 หอ้ง บันไดภำยในกวำ่ 70 แหง่ เตำผงิ

ไฟรวม 365 จดุในรปูแบบทีแ่ตกตำ่งกนัและเป็นทีก่ลำ่ว

ขำนว่ำปรำสำทแห่งนี้ไดรั้บกำรออกแบบจำกศลิปินชือ่

ดังของอติำล ีลโีอนำรโ์ด ดำรว์นิช ี 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 

บำ่ย ออกเดนิทำงสูก่รงุปารสี (PARIS / 3 ชม. 30 นำท)ี นครหลวงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ  

 น ำทำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี อำท ิน ้ำหอม เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ ปำกกำ ฯลฯ  
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ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพั่ก HYATT REGENCY ETOILE หรอืระดับเดยีวกนั (3 คนื) 

หมายเหต ุ เรำเป็นบรษัิททีเ่นน้กำรพักโรงแรมในเขตตัวเมอืงชัน้ในของปำรสี (รำคำแพงกวำ่โรงแรมเขตชัน้นอก) 

 

วนัทีเ่จ็ด   ปารสี - ชอ้ปป้ิง - พพิธิภณัฑล์ฟุร ์   

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 

 น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ ณ หำ้งสรรพสนิคำ้เปิดใหม่

ห รู ห ร ำ อ ลั ง ก ำ ร  ห้ า ง ส ม า ริ แ ต น 

(SAMARITAINE) ซึง่เป็นหำ้งในเครอืของหลยุส ์

วติตอง (ตัวหำ้งตดิส ำนักงำนใหญ่ของหลุยส ์วติต

อง) ภำยในหำ้งมสีนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำของโลก

สำรพัดแบรนด์ พรั่ งพรอ้มดว้ยควำมงำมของ

สถำปัตยกรรมภำยในและ ภำยนอกหำ้ง มรีำ้นกำแฟสวย ๆ อรอ่ย ๆ ใหน่ั้งพัก ทำ่นทีไ่มช่อบชอ้ปป้ิงสำมำรถ

เดนิถำ่ยรปูภำยในหำ้งและยำ่นใกลเ้คยีงหำ้งซึง่อยูใ่จกลำงเมอืงตดิแมน่ ้ำแซน ทำ่นสำมำรถเดนิไปถำ่ยรปูบน

สะพำนขำ้มแมน่ ้ำและ HOTEL DE VILLE หรอืศำลำวำ่กำรกรงุปำรสีได ้

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 

บำ่ย น ำท่ำนชมพพิธิภณัฑล์ุฟร  ์ (LOUVRE 

MUSEUM) อดตีพระรำชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส 

ปัจจุบันเป็นสถำนทีเ่ก็บโบรำณวัตถุ ผลงำน

ศลิปะทัง้จติรกรรม สมบัตลิ ้ำคำ่มำกมำย อำท ิ

ภำพโมนำลซิำ่ตัวจรงิ วนัีสตัวจรงิ มัมมีจ่ำก

อยีปิตแ์ละงำนศลิปะอกีกว่ำสำมแสนชิน้ ไม่มี

พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีไ่หนใหญก่วำ่นีอ้กีแลว้  

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
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วนัทีแ่ปด   ปารสี - ชมเมอืง - พระราชวงัแวรซ์ายส ์ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 

 น ำชมนครปารสี ชมจัตรุัสคองคอรด์ สถำนทีต่ัง้

เครื่องกิโยตินประหำรนักโทษกำรเมืองสมัย

ปฏวิัตใิหญฝ่รั่งเศสปี ค.ศ. 1789  

 ผำ่นชมโรงละครโอเปรำ่ ประตชูยันโปเลยีน ถนน

แฟ ชั่ น ช อ ง ป์ เ ซ ลิ เ ซ่  (CHAMPS-ÉLYSÉES) 

อำคำรรัฐสภำ สถำบันกำรทหำร หรืออดีต

โรงเรียนนำยรอ้ย ที่พระเจำ้นโปเลียนเคยทรง

ศกึษำ ถ่ำยรูปกับหอไอเฟลตรงจุดทีส่วยทีส่ดุ

เต็มหอไดต้รงนี้  

  

 น ำท่ำนชมโบสถน์อรท์เทอดาม อำสนวหิำรโรมันคำทอลกิสดุเกำ่แกแ่ละยิง่ใหญ่ เป็นมหำวหิำรแหง่แรกที่

สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบกอทคิ ชมควำมสวยงำมของรปูปั้นนักบญุส ำคัญในครสิตศ์ำสนำทีล่อ้มรอบอยูท่ี่

ตัววหิำร  

หมายเหต ุ โบสถน์อรท์เทอดำมชมไดเ้ฉพำะภำยนอก ภำยในปิดซอ่มจำกเหตเุพลงิไหม ้

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 

บำ่ย น ำทำ่นเขำ้ชมควำมโออ่ำ่ของพระราชวงัแวร ์

ซายส ์(CHATEAU DE VERSAILLES) ทีพ่ระ

เจำ้หลุยสท์ี ่14 ทรงโปรดใหส้รำ้งเพือ่จะให ้

เป็นพระรำชวังที่ย ิง่ใหญ่และวจิติรบรรจง ชม

ทอ้งพระโรง หอ้งกระจกที่ใช รั้บพระรำช

อำคันตุกะ คณะทูต (รวมทั ้งคณะทูตจำก

อยธุยำ) และเคยใชเ้ป็นทีเ่ซ็นสญัญำสงบศกึ

สงครำมโลกครัง้ที ่1 ชมหอ้งบรรทมของพระ

รำชนิีพรอ้มประวัติที่น่ำสนใจ ชมภำพเขียน

เทพเจำ้ตำ่ง ๆ บนเพดำนและชมอทุยำนอนัรม่รืน่ดว้ยมวลหมูพ่ฤกษชำตหิลำกสนีำนำพันธุ ์

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
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วนัทีเ่กา้   ปารสี – กรงุเทพฯ  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม / อสิระเพือ่พักผอ่น - จัดกระเป๋ำ 

09.30 น. เดนิทำงสูส่นำมบนิ ชำรล์เดอโกล (CHARLES DE GAULLE) ท ำเรือ่งขอคนืภำษีและเช็คสมัภำระ ผำ่นพธิี

กำรตรวจคนออกเมอืง 

13.40 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 931 

 

วนัทีส่บิ   กรงุเทพฯ 

05.55 น. กลับถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสำรขำเขำ้)  

 

************************************************************  

 

วนัเดนิทาง 7-16, 21-30 ต.ค. // 4-13, 18-27 พ.ย., 26 พ.ย. - 5 ธ.ค., 3-12 ธ.ค. // 24 ธ.ค. - 2 ม.ค. 

*  ตำ่งจังหวัดของฝรั่งเศสบำงเมอืง อำท ิอวญีอง-ตลูสู-ตรู-์มองต ์แซงต ์มเิชล โรงแรมสว่นใหญเ่ป็น NOVOTEL และ 

MERCURE หรอืโรงแรมชนบทของฝรั่งเศส ซึง่เป็นโรงแรมในเชนของฝรั่งเศส จะไมใ่หญแ่ละหรหูรำ โปรดท ำควำม

เขำ้ใจ (กฎหมำยคุม้ครองธรุกจิทอ้งถิน่)  

** เนือ่งจำกประเทศฝรั่งเศสกวำ้งใหญม่ำก เมอืงทอ่งเทีย่วตำ่ง ๆ บำงเมอืงอยูไ่กลกนั จงึอำจเดนิทำงมำกหน่อยในบำง

วัน 

 

อตัราคา่บรกิาร   

รายการ 
ต.ค.  พ.ย. - ธ.ค. 24 ธ.ค. - 2 

ม.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่รำคำทำ่นละ                129,000 127,000 135,000 

เด็กอำย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  รำคำ

ทำ่นละ    

106,000 104,000 111,000 

เด็กอำย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีงเสรมิ) รำคำ

ทำ่นละ 

98,000 96,000 101,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ   26,000 24,000 26,000 

 

หมายเหต ุ  

* บำงโรงแรมเทำ่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หำกเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น เรยีนแนะน ำวำ่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวำ่ 

** ทำ่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรณุำแจง้กอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 5,000 - 10,000 

บำท 

*** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)   
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับแบบหมูค่ณะ    - คำ่ภำษีสนำมบนิตำมรำยกำร  

-  คำ่ทีพั่กโรงแรมตำมรำยกำร และคำ่ขนกระเป๋ำขึน้ - ลงทำ่นละ 1 ใบ -  คำ่ทปิขนกระเป๋ำทีโ่รงแรม, บรกิรรำ้นอำหำร 

-  คา่น า้หนกักระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กก.   - คำ่รถรับ - สง่และน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

-  คำ่อำหำรตำมรำยกำร      - คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำร  

-  คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่       - คา่ทปิคนขบัรถ 3 ยโูร/คน/วนั 

-  น ้ำดืม่ทำ่นละ 1 ขวด/วัน (ยกเวน้วันสดุทำ้ยจำกโรงแรม -ไปสนำมบนิ) - คำ่มัคคเุทศกช์ ำนำญงำนจำกบรษัิท 

  

-  คำ่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บำท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอ่บุตัเิหต ุเป็นประกนักลุม่แบบเหมา

เป็นหมืน่หวัและเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ให้

ลกูคา้ทกุทา่นอกี 1 ฉบบั เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอบุตัเิหต ุถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะ

คุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่น

เดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำท ิคำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดืม่พเิศษ, คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ำกกำรบนิไทยมกีำรปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตำมประกำศของกำรบนิ

ไทย) 

- คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรจ์ำกบรษัิท  

- คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงหำยทกุกรณี 

 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรณุำช ำระมัดจ ำทำ่นละ 41,000 บำท ภำยใน 3 วัน จำกวันจองและช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทำง 10 วัน 

 ** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด  

 

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วัน เก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท     

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 41-59 วัน หักคำ่มัดจ ำ 21,000.-บำท   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-40 วัน ไมค่นืมัดจ ำ (41,000.-บำท)   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน หักคำ่ใชจ้ำ่ย 60% ของรำคำทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-14 วัน หักคำ่ใชจ้ำ่ย 85-100% ของรำคำทัวร ์  
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-  ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100%  

 

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 12 ท่ำน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำง

ทรำบลว่งหนำ้กอ่นอยำ่งนอ้ย 15 วัน และยนิดทีีจ่ะจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ทดแทนใหห้ำกทำ่นตอ้งกำร  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อำท ิกำรยกเลกิหรอืกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ กำรนัด

หยดุงำนกำรประทว้งจลำจล ปัญญำอันเกดิจำกกำรเมอืง, ภัยสงครำม, ภัยธรรมชำตทิกุชนดิ อำท ิแผ่นดนิไหว, ฝน

ตกหนัก, ภเูขำไฟระเบดิ ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิัย อำท ิกำรล่ำชำ้ของสำย

กำรบนิ, กำรนัดหยุดงำน, กำรประทว้งจลำจล, ปัญหำอันเกดิจำกกำรเมือง, ภัยธรรมชำติ, อุบัตเิหตุ, ปัญหำ

กำรจรำจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะรักษำผลประโยชนข์องทำ่นไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

-  เนื่องจำกกำรทอ่งเทีย่วนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ ทำ่นไมส่ำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่ำ่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทัวรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทำง 

-  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิค่ำทัวรท์ีท่่ำนช ำระมำแลว้ หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้

ออกเมอืง อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย ฯลฯ 

-  รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ หำกมกีำรปรับรำคำของสำยกำรบนิตำมรำคำน ้ำมันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ 

-  สถำนทตูเก็บคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่โดยปรยิำย (ไมค่นืทกุกรณี หำกมกีำรยืน่วซีำ่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิ์

ทางการทตูคุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขำยแก่ท่ำนที่มีครรภ์เกนิ 5 เดือน(เพรำะอำจเกดิอันตรำย/เพื่อควำมปลอดภัย/เวน้มี

ใบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไม่ขำยแกท่่ำนทีม่เีด็กทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่นจอง

ทัวรเ์พือ่หำขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่น เพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยแกท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หำขอ้สรุป

ร่วมกัน สถำนทีเ่ทีย่วบำงแห่งมเีวลำไมม่ำกนัก หำกทำ่นจัดกรุ๊ปเฉพำะครอบครัว ท่ำนจะเทีย่วแบบสบำย ๆ และไม่

ตอ้งเกรงใจทำ่นอืน่)  

-  ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หำก

ทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกตเิรำใชห้นังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ เลม่

สเีลอืดหม ู

-  ทำ่นทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงรำยเชยีงใหม่ หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอค ำยนืยันว่ำ

ทัวร์นั้น ๆ ยืนยันกำรเดนิทำง หำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ไดร้ับกำรยืนยันแลว้ทัวร์นั้นยกเลกิ บริษัทฯ ไม่สำมำรถ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยนัน้ไดก้รณี CHECK-THROUGH (เช็คจำกตำ่งจังหวัดไปยโุรปเลย) กระเป๋ำเดนิทำง ตอ้งออกตั๋ว

ใหถ้กูตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทำงเทำ่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน ำวำ่ทำ่นควรเช็คกระเป๋ำมำสวุรรณภมูแิลว้เช็คไปยโุรปอกี

ครัง้จะดกีวำ่ เพรำะจำกสถติลิกูคำ้ทีก่ระเป๋ำหลงไมไ่ปกบัเจำ้ของจะเป็นลกูคำ้ทีเ่ชค็มำจำกตำ่งจังหวัดมำกทีส่ดุ 
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-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้ง

จบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หำกโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขำ้พักเต็มเนือ่งมำจำกมงีำนแสดงสนิคำ้ หรอืมกีำรจัดประชมุสมัมนำใหญ ่บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรน ำทำ่นเขำ้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีำตรฐำนระดับเดยีวกนั 

-  เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุีม้ำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่ก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่งรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไมป่ฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วซีำ่ทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่อ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ทำ่นนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไมไ่ด ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึจ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคญั ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึกำรประกนัสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกนัสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรณุำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลกูคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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


