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EUR36D_FRANCE NORMANDY 7 DAYS  
วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบนิชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝร่ังเศส)  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย  

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก ในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอนิ  จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที่ 2 ปารีส ปารีส --  รูอ็อง รูอ็อง --  มหาวหิารแห่งรูมหาวหิารแห่งรูอ็อง อ็อง --  เเมืมืองตากอากาศโดวิลส์องตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี  
ชายหาดดีเดย์ (LANDING BEACH) - แซ็ง โล (SAINT LO) 

 

00.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG930  
06.50 น. 
  

สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

(154 ก.ม.) 
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08.00 น. จากนัน้น าท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี ้
ในช่วงเวลาที่ตา่งกนั โมเนต์เปลีย่นผ้าใบท่ีใช้วาดผืนแล้วผืนเลา่ แสงที่สาดสอ่งบนวิหาร
ก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีม้ีทัง้หมด 28 ภาพ จากนัน้ไปชมสถานที่
ส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์ค
ถกูเผาทัง้เป็นวีรสตรีของฝร่ังเศสถกูตดัสนิให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทัง้เป็นเมื่ออายไุด้
เพียง 19 ปี  

 จากนัน้น าคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองโดวิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีก
เมืองหนึง่ที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยูเ่ป็นประจ า เดินเที่ยว
ชมเมืองเลก็ๆที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิน่อายของเหลา่ชนชัน้สงูในอดตี ตวัเมือง
เรียงรายไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามนา่รัก และร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดงั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าคณะทา่นเที่ยวชมแนวชายหาดดีเดย์ (D-Day Beach) หรือชายหาดยกพลขึน้บก

นอร์มงัดี กวา่ 54 ไมล์ หรือ (80กิโลเมตร) จากชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกทางตอน
เหนือของ Bayeux ที่ทอดยาวจาก Utah Beach ไปทางทิศตะวนัตกจนถงึ Sword 
Beach ทางตะวนัออกซึง่คราคร ่าไปกบัพิพิธภณัฑ์อนสุรณ์สถานสสุานและการสู้รบใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ยงัคงแสดงให้เห็นถงึความกล้าหาญของชาวองักฤษ แคนาดา 
และกองทพัอเมริกนัท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการทางทหารที่ใหญ่ที่สดุใน
ประวตัิศาสตร์ โดยกองทพัสหรัฐจะยกพลขึน้บกบนชายหาดทีม่ีช่ือรหสัวา่ โอมาฮ่า และ 
ยทูา่ห์ สว่นกองทพัองักฤษจะขึน้บกที่หาด โกลด์ และ ซวอด และกองทพัแคนนาดายก
พลขึน้บกที่หาดจโูน ่

(48 ก.ม.) 

 
 

 

 ได้เวลาอนัสมควร พาคณะทา่นออกเดินทางสูเ่มืองแซ็ง-โล (Saint-Lo) ซึง่เป็นอีกหนึง่
เมืองในแคว้นบสั - นอร์ม็องดี โดยเมืองแซง็-โลเป็นเมืองทีต่ัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศส 

(55 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE SAINT LO CENTRE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.mercure.com  
วันที่ 3 แซ็งต์โล (Saint-Lo) - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูม่งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ทีต่ัง้ของศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ที่สดุ

แหง่หนึง่ในยโุรปเทียบได้กบัมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แหง่กรุงโรม อยูบ่นเกาะในเขตแคว้น
นอร์มงัดี สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับการประกาศจากองค์การยเูนสโกให้เป็นหนึง่ในมรดกโลก 
เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนยิมตดิอนัดบั 3 ของฝร่ังเศส รองลงมา
จากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์ มงแซงต์-มเิชล สร้างมาหลายยคุหลายสมยั
เปลีย่นแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจน ปี ค.ศ.966 นกับวชนิกายเบเนดกิทีนจากวิหาร
แซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ใหมเ่ป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยูบ่น
ฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สงูจากระดบัน า้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสร้างตอ่เติม
หลายยคุหลายสมยั เมื่อครัง้แคว้นนอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง  

 (85 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าทา่นออกเดินทางสูม่หานครปารีสนครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกทีซ่ึง่เปรียบ 

เสมือนสวรรค์ของนกัชอปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลก หรือเมอืงที่เป็นท่ีขนานนามวา่เป็นมหา
นครปารีสอนัสดุแสนโรแมนติก ทา่มกลางบรรยากาศของหอสงูตะหง่านตาที่เป็นท่ีรู้จกั
ในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พร้อมทัง้ด้วยสถานท่ีทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์อีก

 (360 ก.ม.) 

http://www.mercure.com/
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มายมายภายในเมืองแหง่นี ้

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 4 พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตีฟ้รี - โบสถ์โนต
เตรอดาม 

 

07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเข้าชมพิพิธภณัฑ์ลฟูร์ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวงัทีใ่หญ่โตมากที่สดุของโลก สร้าง

ขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลปิออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจบุนัพระราชวงัแหง่นี ้
กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ที่ส าคญัและใหญ่โตที่สดุในปารีส ที่นกั ทอ่งเที่ยวไมค่วรพลาดชม 
ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถโุบราณตา่งๆ ที่มีคา่และมีช่ือเสยีงของโลก เช่น ภาพเขียน
ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลซิา่ อนัเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี 
จิตรกรและสถาปนิกชาวอติาเลยีน และวตัถโุบราณซึง่เป็นศิลปะอนัล า้คา่จากชาติตา่งๆ 
กวา่ 300,000 ชิน้ ที่ฝร่ังเศสเคยมอีิทธิพลปกครองมาในอดีต สว่นใหญ่ได้มาจาก
ตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La 
Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 
1981 เอม็ ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพธิภณัฑ์เป็นรูปปิรามิด
กระจกครอบคลมุเนือ้ที่บนลานนโปเลยีน ท าให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์แหง่นีดู้
โดดเดน่เป็นสง่า  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าทา่นเทีย่วชมมหานครปารีส นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก ชมมหาวิหารโนตเต

รอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมน่ า้ 
(อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบรูณะโดย เออแชน วยีอเลต์-เลอ-ดคุ สถาปนิกคนส าคญัที่สดุ
คนหนึง่ของฝร่ังเศส ประติมากรรมและหน้าตา่งประดบักระจกส ี (stained glass) 
ระหวา่งการปฏิวตัิฝร่ังเศส มหาวิหารแหง่นีไ้ด้รับความเสยีหายอยา่งหนกั งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถกูท าลายไปมาก และได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่
ระหวา่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทกุประการ ผา่นชมลานจตรัุสคองคอร์ด ซึง่
ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลกึถึงการปฏิวตัใิหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กนัเป็น
สวนตยุเลอลส์ี สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อยา่งงดงาม, โบสถ์แองวาลดีส์อนังาม
สง่า, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกลา่ว
ขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มชีีวติโดดเดน่ด้วยผลงานศิลปะอนัยิง่ใหญ่  

 

 ผา่นชมถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. 
ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลศิ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสสีนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ช่ือวา่
เป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ที่โดง่ดงัของฝร่ังเศส 
อาทิ สนิค้าประเภท น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน 
Duty Free ทีค่ืนภาษีให้กบันกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 5 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัยเต็มวัน (Free Day)  
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 อิสระโปรแกรมให้ท่านได้เลือกพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 1 วันเต็ม  

 ไมม่ีบริการอาหารกลางวนัและอาหารค า่  
 โรงแรมอยูใ่กล้สถานีรถไฟใต้ดิน (Metropolitan) ใจกลางกรุงปารีส 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 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. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพือ่เตรียมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG931  
วันที่ 7 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
06.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-19 มี.ค.2563 6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  27มี.ค.-2เม.ย.2563 

12-18 เม.ย.2563 7272,,000000..--  6565,,000000..--  5588,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2288,,000000..--  
--2211,,000000..--  

8-14 พ.ค.2563 6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  

22-28 พ.ค.2563 

6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  

29พ.ค.-4 มิ.ย.2563 
5-11 มิ.ย.2563 
19-25 มิ.ย.2563 
3-9 ก.ค.2563 
24-30 ก.ค.2563 
7-13 ส.ค.2563 

28ส.ค.-3ก.ย.2563 

6868,,000000..--  6622,,000000..--  5555,,000000..--  1111,,000000..--  77,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1199,,000000..--  

4-10 ก.ย.2563 
18-24 ก.ย.2563 
25ก.ย.-1ต.ค.2563 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 มงต์แซงต์มิเชล / พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ (ไม่มีไกด์)  
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น

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

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ ไทย / จีน / พืน้เมือง / (อิสระรับประทานเอง 2 มือ้) 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 
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บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 

 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไมช่ าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ร่วมคณะ, ผู้ทีไ่มย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

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

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 
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โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

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

แอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบินฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

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

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ 
**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎ

บนหน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จ าเป็นต้องเก็บลายนิว้มือส าหรับการยื่นขอวีซ่าในครัง้ต่อไป ** 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ** 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลงั 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชทีี่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝากทุก
หน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชทีี่จะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลงั 4-6 เดือนอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
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 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


