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วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต   
20.30 น. 
 
 

พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 
D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
และการเช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินแฟรงค์เฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย์ 
กลางการการพาณิชย์และการบนิ โดยเที่ยวบินที่ TG920 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์กอ่น 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เชา่รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, 
การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุุดวสิยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 แฟรงค์เฟิร์ต – เมืองสตราสบูร์ก - โอแบกเน่  
06.00 น. คณะเดินทางถงึสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจ

คนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่
เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาสและที่ตัง้ของ
รัฐสภายโุรป ซึง่เป็นเมืองเกา่แกท่ี่สวยงามและมีเสนห่์ไมเ่หมือนใคร  

(208 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดินเที่ยวชมเมืองเกา่ในยา่นประวติัศาสตร์ที่เรียกวา่แกรนด์อิล,

โบสถ์นอร์ทเทรอดามสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก,
นาฬิกาดาราศาสตร์ มีร้านค้าเรียงรายสองข้างทางและไม่พลาดกบัการไปชม 
Le petite France ที่ได้รับการยกยอ่งจากยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกบ้านเรือนใน
ยคุกลางนีไ้ด้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดีทาสีสดใส หลากหลายสีสันสลับ
สบัเปล่ียนกนัไปเรียงรายอยูริ่มสองฝ่ังแมน่ า้อิลจุดชมวิวทิวทศัน์ที่งดงามที่สุด
ของเมือง จากนัน้เดินทางสู่หมู่บ้าน Obernai (โอ-แบก-เน่) 1 ในหมู่บ้านสวย
ในฝรั่งเศส เที่ยวชมความนา่รักของเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนส
ซองส์และยุคกลางใจกลางหมู่บ้านมีโบสถ์คาธอลิก St. Peter and Paul
และ  "Sechseimerbrunnen" หรือ “บ่อน า้หกถงั” สร้างโดย Henri Ottmann
ในปี 1579 ในยุคเรเนสซองส์ที่สวยงามที่สุดของ Alsace , จตัุรัส Place de 
laChapelle เสารูปปัน้นกับุญ Odile และที่ท าการของเมือง Hôtel de Ville , 
หอระฆงั Kapellturm สร้างตัง้แต่ศตวรรษที่13 และจตัุรัส place du Marche 
มีอาคารเก่าแก่ Halle aux Blés อาคารเก่าแก่ในศตวรรษที่ 16 ที่ปัจจุบัน
ดดัแปลงเป็นร้านอาหาร 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั Le Parc Hôtel Obernai & Spa**** หรือเทยีบเทา่ https://www.hotel-du-parc.com 



 

 

วันที่ 3  ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก-หมู่บ้านคริเบอวิลเล่-หมู่บ้านเครกเวีย-โกมาร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะไปชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแคว้นอาลซาส Chateau Haut-

Koenigsbourg (โอต-์เกอ-นิกส์-บร์ูก) สร้างขึน้ในสมยัศตวรรษที่ 12 โดดเดน่
ด้วยสถาปัตยกรรมในยคุกลาง ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นความสูงกวา่ 800 เมตร
เหนือทีท่า่นจะได้ชมทศันียภาพของทุง่ราบอลัซาค และป่า Vosges ในยาม
อากาศดีทา่นสามารถชมความกว้างใหญ่ของผืนป่าแบล็คฟอเรสต์ เป็นเวลา
กวา่ 9 ศตวรรษที่ปราสาทแหง่นีส้ัง่สมเร่ืองราวของการขดัแย้งในยโุรป และการ
ขึน้สูอ่ านาจของศกัดินาอาทิ ลอร์ด, กษัตริย์และจกัรพรรด์ิ จนถงึวนันีมี้
นกัทอ่งเที่ยวเข้าชม มากวา่ 6 แสนคนตอ่ปี เป็น 1 ใน 80 ปราสาทหนิยคุกลาง
ของภูมิภาคแหง่นี ้

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเมนูพืน้บ้าน “ฟัวกราส์” สตูรต้นต ารับของ
แคว้นอัลซาค ท่านที่ช่ืนชอบสามารถซือ้เป็นของฝากทางบ้านได้ 

Local 

บา่ย น าทา่นชมหมูบ้่านที่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นหมูบ้่านทีส่วยทีส่ดุในฝรั่งเศส Les 
Plus Beaux Villages de France หมูบ้่านแสนสวย Ribeauville (คริ-เบอ-วิล-
เล่) และ Riquewihr (เครก-เวีย) อญัมณีเม็ดงามที่ซอ่นตวัอยูก่ลางไร่องุ่น เมือง
ที่กอ่ก าเนิดมาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 8 เป็นหมูบ้่านที่ร ่ารวยไปด้วยมรดกทาง
สถาปัตยกรรมสุดขีดในยคุกลาง บ้านกึง่ไม้ซุงเรียงรายตลอดเส้นทางเดิน 
ประดบัไปด้วยดอกไม้หลากสี ป้ายเหล็กดดัตกแตง่หน้าร้านค้าให้ดมีูมนต์ขลงั 
อาคารบ้านเรือนแตล่ะหลงัทาด้วยสีแบบพาสเทลแลดกูลมกลืนเป็นที่นา่
ประทบัใจย่ิง เหมือนเราทา่นหลุดมาในโลกแหง่เทพนิยาย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั Hotel L’Europe Colmar****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 4 โกลมาร์ - หมู่บ้านเอกีไซม์ - หมู่บ้านเกเซอร์เบิร์ก - โกลมาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะไปชมหมูบ้่านทีส่วยทีสุ่ดในฝรัง่เศสอีกแหง่หนึง่ Equisheim (เอ-กี-

ไซม์) นอกจากนีย้งัได้รับการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 22 หมูบ้่านของรายการ Le 
Village Préféré des Français 2013 อีกด้วย Rue de Rampart ถนนคนเดิน
ปดู้วยหินแบบโบราณที่จะน าทา่นไปชมสถานทีส่ าคญัในประวติัศาสตร์ทัง้ 9 
แหง่ หมูบ้่านที่โอบล้อมด้วยก าแพงเมืองโบราณอีกหนึง่แหง่ที่คณุจะหลงใหล 
ส าหรบัทา่นทีช่ื่นชอบไวน์ หมูบ้่านนีมี้ชือ่เสียงในการผลิต Grand Crus ชัน้เลิศ
ของอลัซาค เราจะขอน าทา่นไปเยือนอีกหนึง่หมูบ้่าน Kaysersberg (เก-เซอร์-
เบิร์ก) เจ้าของรางวลัหมูบ้่านแสนสวยของ Le Village Préféré des Français 
2017 ด้วยขนาดความใหญ่ของหมูบ้่านในสมยัยคุกลางถือได้วา่เป็นศนูย์กลาง
ของการปกครอง และเศรษฐกิจ ประกอบด้วยภูมิประเทศเป็นประตสูู่หบุเขา 
Weiss และเชื่อมตอ่สู่แคว้น Loraine ที่นี่จงึร ่ารวยด้วยเป็นเมืองการค้าและการ
อตุสาหกรรมการแกะสลกัมาแตโ่บราณ ปัจจบุนัหมูบ้่านแหง่นีย้งัคงไว้ด้วยเส่
นห์ของบ้านแบบกึง่ไม้ซุง ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านขนมของอลัซาคทัง้บสิกิต 
เค้ก และขนม Kougelhopf (ค-ูกล็ฟ-เฟอร์) ที่เหน็อยูท่ ัว่ไป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะกลบัเข้าสู่เมือง Colmar เจ้าของรางวลัอนัดบัที ่ 3 ของสถานที่

ทอ่งเที่ยวที่ดีทีสุ่ดของยโุรป เมืองอนัแสนโรแมนติกแหง่นีมี้ความหลากหลายที่
ทา่นไมค่วรพลาด Little Venice สายแมน่ า้ Lauch ที่มีอาคารแบบกึง่ไม้ซงุตัง้
เรียงรายสองฝ่ัง สุดแสนจะโรแมนติก บ้านเรือนเดิมเคยเป็นที่อาศยัของคนท า

 



 

 

ไวน์, คนตกแตง่สวน, คนพายเรือ ได้รับการอนรุักษ์ให้ดงูดงามเสมือนหนึง่
นครเวนสิน้อยแหง่ฝรั่งเศส ชมสถาปัตยกรรมที่เกา่แกอ่ีกแหง่ของเมืองคือตลาด 
Covered สร้างด้วยอิฐแดงตัง้แตปี่ 1865 ปัจจบุนัเป็นทัง้ตลาดสด และ
ร้านอาหารแบบ bistro ส าหรับชาวเมืองและนกัทอ่งเที่ยวทีอ่อกมานัง่ตรงเทอ
เรซ ริมแมน่ า้ ประดบัไปด้วยดอกไม้หลากสีสนั ปล่อยเวลาไปกบัสายน า้ที่ไหล
เอื่อย กลบัเข้าสูใ่นกลางเมืองมีโบสถ์เซนต์มาร์ติน สร้างเสร็จในศตวรรษที่ 14 
ใช้เวลาในการกอ่สร้างยาวนานกวา่ 100 ปี ปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางของเมือง
และแหลง่ช้อปปิง้ของคนเมืองอีกด้วย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั Hotel L’Europe Colmar****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 5 โกลมาร์ - ดิจอง - ปารีส-เท่ียวชมมหานครปารีส  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูส่ถานรีถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้านตะวนัออกของการ

ขนสง่และคมนาคม  
(260 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟดว่น TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง นครหลวงแห่ง
แฟชัน่ชัน้น าของโลกที่ซึง่เปรียบเสมือนสวรรค์ของนกัชอปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลก 
หรือเมืองที่ เป็นที่ขนานนามว่าเป็นมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก 
ท่ามกลางบรรยากาศของหอสูงตะหง่านตาที่เป็นที่รู้จกัในนาม “หอไอเฟล” 
(Tour Eiffel) พร้อมทัง้ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์อีกมายมาย
ภายในเมืองแหง่นี ้น าทา่นเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น า
ของโลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมน่ า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะ
โดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนส าคญัที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส 
ประติมากรรมและหน้าต่างประดบักระจกสี(stained glass) ระหว่างการ
ปฏิวัติฝรั่ ง เศส  มหาวิหารแห่งนี ไ้ ด้ รับความเสียหายอย่างหนัก งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถกูท าลายไปมาก และได้มีการบรูณะครัง้
ใหญ่ระหวา่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทกุประการ ผ่านชมลานจตุรัส
คองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวติั 
ใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กนัเป็นสวนตยุเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่าง
งดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสง่า, บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ 
จตรุัสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตโดดเดน่
ด้วยผลงานศิลปะอนัย่ิงใหญ่ 

 

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

เดียวกนั 
 

วันท่ี 6 พระราชวังแวร์ซายน์- อสิระช้อปป้ิง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึง่อยูห่า่ง

จากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบนับางส่วนของ
พระราชวงันีไ้ด้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงั
ภายในห้องตา่ง ๆ  อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอานา่ และ
ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพเขียน

 



 

 

สีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น
พระราชวงัที่งดงามล า้คา่ที่สุดแหง่หนึง่ของโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายส าคญัมีความ

ยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดง
ศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พุ ภัตตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มี
สีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ชื่อวา่เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก    อิสระให้ทา่นได้ 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท น า้หอม , 
เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษี
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE / NOVOTEL****  หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันท่ี 7 เดินทางสู่สนามบิน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 

REFUND คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG931  
วันท่ี 8 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.55 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

2-9 มี.ค.2562 

71,000.- 63,900.- 56,900.- 12,000.- 9,000.- -25,000.- 
-20,000.- 

18-25 พ.ค.2562 
25พ.ค.-1มิ.ย.2562 
8-15 มิ.ย.2562 
21-28 มิ.ย.2562 

ค่าทวัร์รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 14 กันยายน 2561  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่าเข้าชม Chateau Haut Koenigsborg, พระราชวังแวร์ซายน์ (ไม่มีไกด์) ตัว๋

รถไฟTGV 2nd เข้าสูป่ารีส 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

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

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

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  



 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและ

เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดังกล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน
ที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า            2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื 



 

 

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

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 



 

 

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

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 

 

**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS 
 ปรากฎบนหน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จ าเป็นต้องเก็บลายนิว้มือส าหรับการย่ืนขอวีซ่าในครัง้ ต่อไป** 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ ** 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติู

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

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

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

 ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชีท่ีมีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝากทุก
หน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีท่ีจะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจบัุน ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

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

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
 


