
 

 

BBBIIIGGG   PPPRRROOO   111   
“““FFFRRRAAANNNCCCEEE   777   DDDAAAYYYSSS”””   

วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบนิชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝร่ังเศส)  
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย  

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวก ในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที่ 2 ปารีส ปารีส --  รูออ็ง รูออ็ง --  มหาวหิารแห่งรูออ็ง มหาวหิารแห่งรูออ็ง --  เมืองตากอากาศโดวลิส์เมืองตากอากาศโดวลิส์ - นอร์มังดี  
ชายหาดดีเดย์ (LANDING BEACH) - แซง็ โล (SAINT LO) 

 

00.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG930  
07.05 น. สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพ่ือเดินทางทอ่งเท่ียวตอ่ 
(154 ก.ม.) 

08.00 น. จากนัน้นําท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี ้
ในช่วงเวลาท่ีตา่งกนั โมเนต์เปล่ียนผ้าใบท่ีใช้วาดผืนแล้วผืนเลา่ แสงท่ีสาดสอ่งบนวิหาร
ก็เปล่ียนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีมี้ทัง้หมด 28 ภาพ จากนัน้ไปชมสถานท่ี
สําคญัอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์ค
ถกูเผาทัง้เป็นวีรสตรีของฝร่ังเศสถกูตดัสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทัง้เป็นเม่ืออายไุด้
เพียง 19 ปี 

 
 จากนัน้นําคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองโดวิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีก

เมืองหนึง่ท่ีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยู่เป็นประจํา เดินเท่ียว
ชมเมืองเลก็ๆท่ีหรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหลา่ชนชัน้สงูในอดีต ตวัเมือง
เรียงรายไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามน่ารัก และร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดงั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. นําคณะทา่นเท่ียวชมแนวชายหาดดีเดย์ (D-Day Beach) หรือชายหาดยกพลขึน้บก

นอร์มงัดี กวา่ 54 ไมล์ หรือ (80กิโลเมตร) จากชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกทางตอน
เหนือของ Bayeux ท่ีทอดยาวจาก Utah Beach ไปทางทิศตะวนัตกจนถงึ Sword 
Beach ทางตะวนัออกซึง่คราคร่ําไปกบัพิพิธภณัฑ์อนสุรณ์สถานสสุานและการสู้รบใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ียงัคงแสดงให้เหน็ถงึความกล้าหาญของชาวองักฤษ แคนาดา 
และกองทพัอเมริกนัท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการทางทหารท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ประวติัศาสตร์ โดยกองทพัสหรัฐจะยกพลขึน้บกบนชายหาดท่ีมีช่ือรหสัวา่ โอมาฮ่า และ 
ยทูา่ห์ สว่นกองทพัองักฤษจะขึน้บกท่ีหาด โกลด์ และ ซวอด และกองทพัแคนนาดายก
พลขึน้บกท่ีหาดจโูน่ 
 
 
 

(48 ก.ม.) 

 

 



 

 

 ได้เวลาอนัสมควร พาคณะทา่นออกเดินทางสูเ่มืองแซง็-โล (Saint-Lo) ซึง่เป็นอีกหนึง่
เมืองในแคว้นบสั - นอร์มอ็งดี โดยเมืองแซง็-โลเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศส 

(55 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE SAINT LO CENTRE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.mercure.com  
วันที่ 3 แซง็ต์โล (Saint-Lo) - เลอมงต์แซงต์มเิชล - เที่ยวชมมหานครปารีส   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูม่งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ

แหง่หนึง่ในยโุรปเทียบได้กบัมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แหง่กรุงโรม อยูบ่นเกาะในเขตแคว้น
นอร์มงัดี สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับการประกาศจากองค์การยเูนสโกให้เป็นหนึง่ในมรดกโลก 
เม่ือปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมติดอนัดบั 3 ของฝร่ังเศส รองลงมา
จากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์ มงแซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยคุหลายสมยั
เปล่ียนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจน ปี ค.ศ.966 นกับวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหาร
แซง็-วอ็งดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ใหมเ่ป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยูบ่น
ฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สงูจากระดบันํา้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสร้างตอ่เติม
หลายยคุหลายสมยั เม่ือครัง้แคว้นนอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง  

 (85 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. นําทา่นออกเดินทางสูม่หานครปารีสนครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้นําของโลกท่ีซึง่เปรียบ 

เสมือนสวรรค์ของนกัชอปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลก หรือเมืองท่ีเป็นท่ีขนานนามวา่เป็นมหา
นครปารีสอนัสดุแสนโรแมนติก ทา่มกลางบรรยากาศของหอสงูตะหง่านตาท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พร้อมทัง้ด้วยสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์อีก
มายมายภายในเมืองแหง่นี ้

 (360 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 4 พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดวิตีฟ้รี - โบสถ์โนต
เตรอดาม 

 

07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเข้าชมพิพิธภณัฑ์ลฟูร์ซึง่ในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสดุของโลก สร้าง

ขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลปิออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ปัจจบุนัพระราชวงัแหง่นี ้
กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีสําคญัและใหญ่โตท่ีสดุในปารีส ท่ีนกั ทอ่งเท่ียวไมค่วรพลาดชม 
ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถโุบราณตา่งๆ ท่ีมีค่าและมีช่ือเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน
ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลซิา่ อนัเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี 
จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถโุบราณซึง่เป็นศิลปะอนัลํา้คา่จากชาติตา่งๆ 
กวา่ 300,000 ชิน้ ท่ีฝร่ังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต สว่นใหญ่ได้มาจาก
ตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La 
Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 
1981 เอม็ ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรามิด
กระจกครอบคลมุเนือ้ท่ีบนลานนโปเลียน ทําให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์แหง่นีดู้
โดดเดน่เป็นสง่า  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. นําทา่นเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้นําของโลก ชมมหาวิหารโนตเต

รอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมนํ่า้ 
(อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบรูณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดคุ สถาปนิกคนสําคญัท่ีสดุ
คนหนึง่ของฝร่ังเศส ประติมากรรมและหน้าตา่งประดบักระจกสี (stained glass) 

 



 

 

ระหวา่งการปฏิวติัฝร่ังเศส มหาวิหารแหง่นีไ้ด้รับความเสียหายอยา่งหนกั งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถกูทําลายไปมาก และได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่
ระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ให้เหมือนเดิมทกุประการ ผา่นชมลานจตรัุสคองคอร์ด ซึง่
ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ท่ีชวนให้ระลกึถงึการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กนัเป็น
สวนตยุเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อยา่งงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนังาม
สง่า, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกลา่ว
ขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตโดดเดน่ด้วยผลงานศิลปะอนัย่ิงใหญ่  

 ผา่นชมถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายสําคญัมีความยาว 2 กม. 
ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้นํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํา้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ช่ือวา่
เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุในโลก อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ท่ีโดง่ดงัของฝร่ังเศส 
อาทิ สนิค้าประเภท นํา้หอม, เคร่ืองสําอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน 
Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กบันกัทอ่งเท่ียวโดยเฉพาะ  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 5 อสิระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเตม็วัน (Free Day)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

 อสิระโปรแกรมให้ท่านได้เลือกพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเตม็  
 ไมมี่บริการอาหารกลางวนัและอาหารค่ํา  
 โรงแรมอยูใ่กล้สถานีรถไฟใต้ดิน (Metropolitan) ใจกลางกรุงปารีส 

 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 6 สนามบนิชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝร่ังเศส) - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
13.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG931  
วันที่ 7 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.55 น. นําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

8-14 ก.ย.2562   
5599,,000000..--  

  
5533,,000000..--  4477,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2233,,000000..--  

--1199,,000000..--  19-25 ก.ย.2562 

10-16 พ.ย.2562 6611,,000000..--  5555,,000000..--  4499,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2255,,000000..--  
--2211,,000000..--  

4-10 ธ.ค.2562 5959,,000000..--  5533,,000000..--  4477,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2233,,000000..--  
--1199,,000000..--  

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 มงต์แซงต์มิเชล / พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (ไม่มีไกด์)  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีทา่น

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมมี่
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ ไทย / จีน / พืน้เมือง / (อิสระรับประทานเอง 2 มือ้) 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะจากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 
บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 

 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว         
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบินฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทา่น 



 

 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 
(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เดก็ , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาํการ 
 

**หากท่านเคยทําการเก็บลายนิว้มือในการย่ืนขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎ
บนหน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จําเป็นต้องเก็บลายนิว้มือสําหรับการย่ืนขอวีซ่าในครัง้ต่อไป** 

 

**ในกรณีท่ีท่านไม่เคยทําการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจําเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพ่ือทําการเก็บลายนิว้มือ** 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /สําเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลปิเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชีที่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝากทุก
หน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนํามาย่ืนขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถงึเดอืนปัจจุบัน ควรเลือก
เลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้อง
ออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทาง
และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เน่ืองจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


