BIG PRO 6
“SWISS FRANCE MONT BLANC 8 DAYS”
วัน 1

21.30 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

01.05 น.
07.50 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่ าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว
และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ซูริค - โลซานน์ - เจนีวา - ชาโมนีซ์ (มงต์ บลังค์ )

ออกเดินทางสูน่ ครซูริค ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG970
คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ ชรอรับแล้ วเดินทางสูเ่ มืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้ จัก
ดีในสวิส นอกจากเป็ นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ทรงสาเร็ จการศึกษาจากเมืองนี ้อีกด้ วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้ แต่ศิลปิ นตลกแห่ ง
ฮอลลีว้ ดู “ชาลี แชลปปลิ ้น” ยังหลงใหลและได้ อาศัยอยู่ที่นี่ในบั ้นปลายชีวิต
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางต่อสูเ่ มืองเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สดุ ของสวิส ตั ้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา
(Lac Laman) เมื อ งที่ ว่ า กั น ว่ า เป็ นพัน ธรั ฐ สวิ สที่ แ ทบจะไม่ มี อ ะไรเป็ นสวิ สเลย
นอกจากนโยบายต่ า งประเทศ ศาสนา และเป็ นที่ ตั ้งของธนาคารจ านวนมาก ชม
ทะเลสาบเจนีวาและน ้าพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน ้าขึ ้นท้ องฟ้าได้ สงู ถึง 140
เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึงความสาคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา จากนั ้นนาคณะเดินทางสู่เมืองชาโมนีซ์
(Chamonix-Mont-Blanc) เป็ นเมื อ งสกี ที่ ขึน้ ชื่อ ในฤดูห นาว และที่ นี่ ท่ า นสามารถ
มองเห็น ยอดเขามงต์ บลังก์ (Mont Blanc) ยอดเขาที่ สงู ที่ สดุ ในเทือกเขาแอลป์ มี
ความสูง 4,807 เมตร มี ความหมายว่ า "ภู เ ขาสีข าว" เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติที่สาคัญของอิตาลีและฝรั่งเศส
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS ****หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3

เคเบิล้ คาร์ ส่ ูยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (มงต์ บลังค์ ) - ชาโมนีซ์

08.00 น.
09.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะขึ ้นกระเช้ า (Cable Car) สูย่ อดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (l'Aiguille du Midi) เพื่อ
สัมผัสธรรมชาติและยอดเขาน ้าแข็งที่ความสูง 3,842 เมตร ที่นี่ท่านสามารถมองเห็น
ยอดเขามงต์บลังค์ ที่สงู ที่สดุ ในยุโรปแบบพาโนรามา 360 องศา

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Local

Chinese
www.accorhotels.com
Buffet

Chinese

บ่าย
19.00 น.

อิสระนาท่านเดินช้ อปปิ ้ง เดินเล่นที่ เมืองชาโมนีซ์ เก็บภาพความประทับใจของเมือง
และบรรยากาศของหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็ นมนต์ เ สน่ห์ในรู ปแบบชนบทของเมือ งบริ เวณ
เทือกเขาแอลป์ ที่เรียกว่า “ชาเล่ต์”
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS ****หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4

ชาโมนีซ์ - อานซี - เมืองลียง

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมืองอานซี
(Annecy) ระหว่างทางชมบรรยากาศของบ้ านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์ จากนั ้นชม
เมืองอานซี เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใต้ การปกครองของ
ราชวงศ์ ซาวอย เมืองแถบนี ้มีชื่อเสียงทางด้ านภูมิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขา
แอลป์เป็ นฉากหลัง มีแม่น ้าทุยและคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเก่า จนได้ รับฉายา
ว่า เวนิสแห่ งฝรั่ง เศส ที่มี ศิลปะเฉพาะตัว ในสมัยคริ สต์ ศตวรรษที่ 12-16 รวมไปถึง
ปราสาทเก่าแก่ของเจ้ าเมืองอย่างปราสาทอานซี อิสระเก็บภาพความประทับใจของ
เมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองลียง (Lyon) เมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศฝรั่งเศสรอง
จากปารีส อยู่ทางตะวันออกตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองหลวงของจังหวัด
โรน และเมืองหลวงของแคว้ นโรนาลป์ (Rhône-Alpes) ตั ้งอยู่ระหว่างปารี ส กับมาร์ ก
เซย มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นสิงโต นอกจากนี ้แล้ วเมืองลียงยังเป็ นที่ร้ ู จักกันในสถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารประวัติศาสตร์ ที่สวยงาม
จากทุกยุคสมัย องค์การยูเนสโกได้ บรรจุเมืองลียงไว้ ในรายชื่อของมรดกโลกในปี ค.ศ.
1998 น าท่ า นเที่ ย วชมเมื อ งโดยเริ่ ม จากจั ตุ รั ส เพลสเดอเตอรั ว (Place des
Terreaux) ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของเมืองลียง ลานแห่งนี ้เคยถูกใช้ เป็ นลานประหารชีวิต
ในระหว่างการปฏิ วัติฝรั่งเศส และศาลาว่าการเมือง ก็ต้องอยู่บริ เวณนี ้ ภายในพื ้นที่
ประดับด้ วยน ้าพุ 69 แห่ง ออกแบบโดยช่างฝี มือดี Frederic Auguste Bartholdi ตั ้ง
กระจายอยู่ ตามจุดต่ า งๆ ผ่ า ชมมหาวิ ห ารนอร์ ท เธอดามเดอโฟร์ วี เ ยร์ (Basilique
Notre Dame de Fourviere) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั ้งโดดเด่นบนเนินเขาโฟร์ วีเยร์ ทาให้
ท่านสามารถมองเห็นมหาวิหารได้ อย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดของเมืองลียง ท่าน
จะได้ พบกับ Gallo Roman The Aten โปรเตสแตนต์ โรมัน ที่มีอายุกว่า 200 ปี มรดก
จากชาวโรมันที่สร้ างโรงละครกลางแจ้ งไว้
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก HOTEL HOLIDAY INN LYON ****หรื อเทียบเท่ า
ในระดับเดียวกัน

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 5

ลียง - นั่งรถไฟด่ วน TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง

07.00 น.
09.04 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะนัง่ รถไฟ TGV สูน่ ครปารี ส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหา
นครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง วิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Paris Gare De Lyon รถโค้ ชท้ องถิ่นรอรับคณะพร้ อม
สัมภาระ แล้ วนาคณะเดินทางสูภ่ ัตตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั ้นนาของโลก ชมมหาวิหารโนต
เตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิ ค ตั ้งอยู่ทางฝั่ งตะวันออกของกรุ งปารี สบนเกาะกลาง
แม่น ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รั บการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์ -เลอ-ดุค สถาปนิกคน
สาคัญที่สดุ คนหนึง่ ของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained

11.05 น.
12.00 น.
บ่าย

Local
www.accorhotels.com
Buffet

Local
(149 ก.ม.)

Chinese
www.holidayinnlyon.com
Buffet

Thai

19.00 น.

glass) ระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี ้ได้ รับความเสียหายอย่างหนัก งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และได้ มีการบูรณะครัง้ ใหญ่
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิมทุกประการ ผ่านชมกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ ปั จจุบนั เก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิ ้น, ลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึ่งออกแบบ
โดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้ กันเป็ นสวนตุย
เลอลีส์ สวนแบบฝรั่ งเศสที่ ออกแบบไว้ อ ย่างงดงาม, โบสถ์ แองวาลีดส์อัน งามสง่า ,
บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้ าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารี สได้ รับการกล่าวขานว่า
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่นด้ วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE / NOVOTEL **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

วันที่ 6

เที่ยวชมมหานครปารีส - พระราชวังแวร์ ซายส์ - อิสระช้ อปปิ ้ ง

07.00 น.
09.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปั จจุบันบางส่วนของพระราชวังนี ้ได้ รับ
การบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นาเข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ
ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนัส, ห้ องเทพไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์
แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีค่าด้ วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มื อเอกชาว
ฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าคณะเที่ ย วชมมหานครปารี ส ต่ อ เดิ น ทางสู่ย่ า นถนนชองป์ เซลิเ ช่ ( ChampsElysees) ซึง่ เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง
มีทั ้งร้ านค้ าชั ้นนา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ ภัตตาคารชั ้นเลิศ ร้ านกาแฟ โรง
ละคร เป็ นถนนที่มีสสี นั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก อิสระ
ให้ ท่า นได้ ช้อ ปปิ ้งสิน ค้ า แบรนด์ ที่โ ด่ง ดังของฝรั่ ง เศส อาทิ สินค้ า ประเภท น ้าหอม,
เครื่ องสาอางค์ , เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่ งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรื อแบรนด์ ชัน้ นาของฝรั่งเศสและอิ ตาลีในห้ างสรรพสินค้ า
แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE / NOVOTEL **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7

เดินทางสู่สนามบิน

08.00 น.
09.00 น.
13.40 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ล เดอโกล กรุ งปารีส เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลา
ให้ ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 8

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.55 น.

Local

Buffet

Chinese

Thai

Buffet

สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อ นการเดินทางเท่านั ้น)

PERIOD
10-17 พฤษภาคม 2562
24-31 พฤษภาคม 2562
ค่าทัวร์ รวม :










ค่าทัวร์ ไม่รวม

Tour Fare Child 4-11
Adults
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL SGL
USED

SGL
SUPP

77,000

66,000

13,000

9,000

70,000

NO TKT
ADL / CHD

-21,000.-15,000.-

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรือที่ท่าน
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่ งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านั ้น และต้ องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้ อมกัน
ทั ้งหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการ
พิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ
MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน

 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ
ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาการ
**หากท่า นเคยทาการเก็บ ลายนิ ว้ มือ ในการยื่นขอวีซ่ า Schengen และเคยได้ รับ ประทับ ตราวี ซ่ าพร้ อมกับ มีข้อ ความ VIS ปรากฎ
บนหน้ าวีซ่าของท่ านมาก่อนหน้ านี แ้ ล้ ว ท่ านไม่จาเป็ นต้ องเก็บ ลายนิ ว้ มือ สาหรับ การยื่ นขอวีซ่ าในครั ง้ ต่อไป **
**ในกรณีที่ท่านไม่เ คยทาการเก็ บ ลายนิ ้วมือ มาก่อน ท่ านจาเป็ นจะต้ องมาแสดงตัวเพื่อทาการเก็บ ลายนิ ว้ มือ **
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรือประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั ้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท่ มี ีเลขที่เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝากทุก
หน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท่ สี มุดบัญชีท่ ีจะนามายื่นขอวีซ่าไม่ มีเลขที่เล่ มของ
สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบัน ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทาง
บริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้อ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

