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วันแรกวันแรก  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีสชาร์ลเดอโกล ปารีส  ((ฝร่ังเศสฝร่ังเศส))    
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบนิไทย  

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญ
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 
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หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดนิทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถ
คืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

วันที่สองวันที่สอง  ปารีส ปารีส --  บ้านโมเน่ต์ บ้านโมเน่ต์ --  รูอ็อง รูอ็อง --  มหาวิหารแห่งรูอ็อง มหาวิหารแห่งรูอ็อง --  เมืองตากเมืองตาก
อากาศโดวิลส์อากาศโดวิลส์  

  

00.05 น. ออกเดินทางสูป่ารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG930  
07.05 น. สนามบนิชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางท่องเท่ียวต่อ 
 

 นําท่านออกเดินทางสูห่มู่บ้านเลก็ ๆ ในชนบทท่ีชื่อว่า จิแวร์นี (Giverny) เพื่อชม
บ้านโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสชัน่นิสม์ท่ีโด่งดัง บ้านสองชัน้หลงันีป้กคลมุไปด้วย
พืชพรรณไม้นานาชนิด ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ยงัคงสภาพเดิม 
ห้องนัง่เล่น, ห้องนอน และห้องครัวขนาดใหญ่ พร้อมอปุกรณ์ทําครัวครบครัน
สะท้อนให้เห็นว่าโมเนต์เป็นคนพิถีพิถนั ไฮไลท์ของบ้านคือสวนสวย 2 แห่งอยู่
ในท่ีเดียวกนั สวนไม้ดอกคลาสสคิสไตล์ฝร่ังเศส “คลอส นอร์แมนด์” (Clos 
Normand) และสวนไม้นํา้ขึน้มาคู่กบัสวนไม้ดอกเหมือนกบัโมเนต์ตวดัปลาย
พู่กนัลงบนผ้าใบ กลางสวนไม้นํา้มีสระบวัท่ีเป็นต้นกําเนิดของภาพเขียนชดุอนั
เลือ่งชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพืน้นํา้ในสระบวัเป็นสิ่งท่ีโมเนต์ชื่นชอบ
มาก  
**บ้านโมเน่ต์ เปิดให้เข้าชมในระหว่างวนัที ่25 มีนาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 
ดงัโปรแกรมทวัร์ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนธนัวาคม จะไม่รวมค่าเข้า
ชมบ้านโมเน่ต์** 

 

 
 

 

 

 นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มงัดีบนฝ่ัง
แม่นํา้แซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ีในปี ค.ศ.1892  เพื่อนําท่านชมมหาวิหารรูออ็ง 
(Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนีใ้นช่วงเวลาท่ีต่างกนั โมเนต์
เปลีย่นผ้าใบท่ีใช้วาดผืนแล้วผืนเลา่ แสงท่ีสาดสอ่งบนวิหารก็เปลีย่นตามไป
ด้วยภาพเขียนคอลเล็คชัน่นีม้ีทัง้หมด 28 ภาพ จากนัน้ไปชมสถานท่ีสาํคญัอีก
แห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึง่เป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์คถกู
เผาทัง้เป็น วีรสตรีของฝร่ังเศสถกูตัดสนิให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทัง้เป็นเมื่อ
อายไุด้เพียง 19 ปี เดิมบริเวณนีเ้ป็นตลาดเก่า 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
13.00 น. ออกเดินทางต่อสูเ่มอืงโดวิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมือง

หนึง่ท่ีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยู่เป็นประจํา เดิน
เท่ียวชมเมืองเลก็ๆท่ีหรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิน่อายของเหลา่ชนชัน้สงูใน
อดีต ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามน่ารัก และร้านค้าแบรนด์
เนมชื่อดงั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE DEAUVILLE HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
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วันที่สามวันที่สาม  โดวิลส์ โดวิลส์ --  อนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามโลก อนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามโลก --  มงต์แซงต์มิเชลมงต์แซงต์มิเชล  --  
แซงต์มาโลแซงต์มาโล  

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.00 น. นําท่านออกเดินทางสูเ่มืองก็อง (Caen) ชมทศันียภาพของเมืองจากแนวกําแพง

ของปราสาทก็อง ท่ีบ่งบอกถงึความเจริญรุ่งเรืองในครัง้อดีต นําเข้าชมอนสุรณ์
สถานแห่งสงครามโลก (Memorial de Caen) ภายในจดัแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกบั
การสู้รบในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มีอาคารกว่า 200,000 หลงัถกูทําลาย ผู้คน
เสยีชีวิตนบัแสนและบาดเจ็บอีกมากมาย การจดัแสดงเร่ืองราวการยกพลขึน้
บกในวนัดีเดย์ ล้วนแต่เป็นเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกบัแคว้นนอร์มงัดีทัง้สิน้ 
ตลอดจนเร่ืองราวของผู้ ท่ีได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพคนแรกจนถงึ
ปัจจบุนั  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
บา่ย ออกเดินทางสูม่งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรปเทียบได้กบัมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่
บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มงัดี สถานท่ีแห่งนีไ้ด้รับการประกาศจากองค์การ
ยเูนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมติดอนัดบั 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์
ซายน์ มงแซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยคุหลายสมัยเปลีย่นแปลงรูปแบบตลอด
การสร้างจน ปีค.ศ.966 นกับวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้
สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยู่บนฐาน
หินแกรนิตขนาดใหญ่ สงูจากระดบันํา้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสร้างต่อเติม
หลายยคุหลายสมยั เมื่อครัง้แคว้นนอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง แล้วออกเดินทางสู่
เมืองแซงต์มาโล (St.Malo)  

 
 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั  HOTEL OCEANIA SAINT-MALO 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ส่ีวันที่ ส่ี  แซงต์มาโลแซงต์มาโล  --  ตูร์ ตูร์ --  ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มนํา้ลัวร์)ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มนํา้ลัวร์)    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. เดินทางสูเ่มอืงตร์ู (Tours) ในเขตแม่นํา้ลวัร์ทางตอนเหนือและแม่นํา้แชร์ทาง

ตอนใต้  มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จตัรัุสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึง่
ไม้ซุงท่ีสร้างมาตัง้แต่สมยัยคุกลางเป็นเมืองคลาสสิคท่ีน่าชมอีกเมืองหนึง่ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
บา่ย เดินทางสูช่องบอร์ดมหาปราสาทแห่งลุม่แม่นํา้ลวัร์ มีแม่นํา้สายยาวท่ีสดุของ

ฝร่ังเศส  คือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโต (Chateau) ของ
กษัตริย์และเชือ้พระวงศ์ ในจํานวนทัง้หมดปราสาทชองบอร์ด (Chambord) 
นบัเป็นความปรารถนาสงูสดุของนกัท่องเท่ียว  พระเจ้าฟรองซวัส์ท่ี 1 ทรงโปรด
ให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1519 หลงันําทพัไปชนะอิตาลท่ีีเมืองมิลาน เพื่อไว้รับรอง
พระสหายและไว้เป็นท่ีประทบัเมื่อมาลา่สตัว์ ลโีอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ ร่าง
โครงสร้าง (Drawing) และ Dominigue de Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและ
ทีมงาน ได้นําเค้าโครงสร้างนีไ้ปปรับปรุงเป็นแบบสมบรูณ์ ปราสาทแห่งนีต้ัง้อยู่
ท่ามกลางสวนป่าท่ีมีอาณาเขตถงึ 13,500 เอเคอร์ ไม้ท่ีทําโครงและพืน้เป็นไม้
โอ๊กจากป่าบริเวณปราสาท หลงัคาและสว่นตกแต่งท่ีเลยีนแบบจากหินอ่อน 
ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเป็นลานกว้าง บง่บอกถงึความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ฟ
รองซวัส์ท่ี 1 ด้านหลงัเป็นโบสถ์และท่ีประทบัของกษัตริย์ ทางขึน้ปราสาททํา
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เป็นบนัไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบนัไดซ้อนกนัอยู่ทําให้ขึน้และลงแยก
จากกนัได้เป็นอิสระ นําคณะชมสว่นท่ีเป็นชัน้ลา่งเป็นห้องของพระเจ้าฟรองซวัส์
ท่ี 1 มีภาพสนํีา้มนัประดบัอยู่มากมาย, ห้องเก็บราชรถของกษัตริย์หลาย
พระองค์ท่ีเก็บรักษาอย่างดี ชัน้บนเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงศิลปวัตถตุ่างๆท่ีเคยถกู
ใช้ในปราสาทแห่งนี ้ มีห้องบรรทมของกษัตริย์ราชวงศ์และผู้ ติดตาม พร้อมห้อง
ท่ีใช้จดังานเลีย้งสงัสรรค์ถดัขึน้ไปเป็น ห้องของราชินี พร้อมภาพวาดท่ีวาดลง
บนเนือ้ไม้ชัน้บนสดุเป็นระเบยีงคล้ายๆดาดฟ้า สามารถมองเห็นยอดปราสาท
อย่างชดัเจนและสวยงาม 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Chinese  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั ALLIANCE HOTEL TOURS 4* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั  

 

วันที่ห้าวันที่ห้า  ตูร์ ตูร์ --  ปราสาทเชอนงโซ ปราสาทเชอนงโซ --  บอร์โดซ์บอร์โดซ์    
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.30 น. นําคณะเท่ียวชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างบนฝ่ัง

แม่นํา้แชร์ และสร้างมาก่อนหน้าท่ีจะมีหลกัฐานทางเอกสาร เมื่อคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์มสถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ 
(Menier) ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็นแบบผสมระหว่าง
สถาปัตยกรรมโกธิกคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวาง
แบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูนํา้ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทําจาก
ไม้แกะสลกั ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดบั กระจกสี
, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) เป็นลกัษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ 
ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ท่ี 1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 และ
ห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสนัท่ีมีหินหลกัแยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่า
เป็นห้องท่ีแกะสลักท่ีสวยท่ีสุดห้องหนึ่งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบ
ฝร่ังเศส  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
บา่ย นําคณะออกเดินทางสู่เมืองบอร์โด Bordeaux เมืองหลวงของแคว้นอากีแดน 

เป็นเมืองท่าใกล้ชาย ฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ฝร่ังเศส มีแม่นํา้การอนไหลผ่านออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกท่ีเมืองซูลกั-ซูร์-
แมร์ เขตท่าเรือปอร์ตเดอลาลนู Port de la Lune ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
มรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี 2007 ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 18 บอร์โดมีชื่อเสียง
และเป็นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม AOC (Appellation d'Origine 
Contrôlée) ซึง่ไวน์ดี ๆ ของฝร่ังเศส มกัจะอยู่ในกลุม่นี ้  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั PULLMAN BORDEAUX HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันที่หกวันที่หก  ไวน์เอสเตท ไวน์เอสเตท SSaaiinntt  EEmmiilliioonn  --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ TTGGVV  สู่สู่นครปารีสนครปารีส    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.00 น. นําคณะเดินทางสูเ่ขตพืน้ท่ีการผลติไวน์อีกแห่งหนึ่งแซ็ง-เตมีลยีง Saint-Emilion 

นบัเป็นเขตพืน้ท่ีท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของแคว้น ซี่ง องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบยีนเป็น
เขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะท่ีเป็นตวัอย่างท่ีโดดเด่นของภมูิทศัน์ ไร่องุ่น
ประวติัศาสตร์ ท่ีรักษาสภาพท่ีสวยงามจากอดีตถึงปัจจบุนั และยังคงทําการ
เพาะปลกูองุ่นท่ียงัคงรักษาคณุภาพองุ่น เพื่อเป็นวตัถดิุบสาํหรับผลติไวน์ใน

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27Origine_Contr%C3%B4l%C3%A9e
http://en.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27Origine_Contr%C3%B4l%C3%A9e
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ภมูิภาคไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการกําหนดมาตรฐานการผลติ และการ
ตรวจสอบคณุภาพอย่างเคร่งครัด จากอดีตจนถงึปัจจบุนัไวน์แซ็งเตมีลยีง ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นไวน์ท่ีมีคณุภาพเป็นเลศิ มีรสชาตินุ่มนวล สสีนัสดใส และบม่
ได้คณุภาพมากท่ีสดุของบอร์โด ถงึแม้ว่าจะมีการผลติได้เป็นจํานวนน้อยแต่
คณุภาพท่ีได้นัน้กลบัตรงกนัข้าม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
 ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน TGV เพื่อเดินทางสูม่หานครปารีส  
 ออกเดินทางโดยรถโค้ชสูก่รุงปารีส ศนูย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ของโลก 

มหานครทนัสมยัท่ีไม่เคยหยดุน่ิง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุในโลกสาํหรับอีก
หลายๆ คน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Chinese  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE 4* หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่เจ็ดวันที่เจ็ด  พระราชวังฟองแตนโบล พระราชวังฟองแตนโบล --  มหมหานครปารีส านครปารีส --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสูพ่ระราชวงัฟองแตนโบล ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของกรุงปารีส 

พระราชวงัแห่งนีส้ร้างก่อนศตวรรษท่ี 12 พระเจ้าฟรองซวัส์ท่ี 1 โปรดให้บรูณะ
และสร้างต่อเติมในหลาย ๆ สว่นโดยช่างฝีมือชาวอิตาเลีย่น ในสมยัพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 14 จะเสด็จมาท่ีน่ีเพื่อลา่สตัว์เท่านัน้ หลงัการปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส 
นโปเลยีนเรืองอํานาจ และได้ตกแต่งภายในพระราชวงัเพื่อต้อนรับสนัตะปาปา 
และใช้เป็นท่ีพํานกัสาํหรับสว่นท่ีเป็น Small Apartment เพื่อใช้สว่นตวักบัมเหสี 
และ Grand Apartment เป็นท่ีรับรองอย่างเป็นทางการ หลงัจากนัน้มีการสร้าง
พิพิธภณัฑ์จีน (Musee Chinois) สาํหรับรวบรวมสิง่ละอนัพนัละน้อยท่ีมาจาก
ตะวนัออก ผ่านเข้าในเขตพระราชฐานชัน้ในจะเป็นลานท่ีมีชื่อว่า Cour des 
Adieux (กร์ู เดส์ ซาดีเยอ) เพื่อรําลกึถงึนโปเลยีนกลา่วคําอําลาต่อกองทพั ชม
ห้อง Galarie Diane (กาลารี ดิอาน) แสดงเร่ืองราวของไดอาน่า เทพแห่งการ
ลา่สตัว์, ห้องบรรทมของพระนางโจเซฟิน, ห้องบรรทมของนโปเลยีน, ห้อง
ประชมุเสนาบดี และห้องทรงงาน, ห้องรับแขกสว่นตวั ท่ีมีโต๊ะเลก็โต๊ะท่ี นโป
เลยีนใช้ลงนามสละราชสมบติัและยอมให้เนรเทศไปยงัเกาะเอลบา 

 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
บา่ย นําท่านช้อปปิง้สนิค้าอาทิ นํา้หอม เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองสาํอาง ท่ีร้าน Duty 

Free Shop ท่ีมีสว่นลดพิเศษให้เฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านัน้ แล้วมีเวลาให้ท่าน
เลอืกซือ้สนิค้าในห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ท่ีมีแบรนด์ชัน้นําจากทัว่ทกุมมุโลก
เปิดให้บริการในห้างแห่งนี ้

 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE 4* หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่แปดวันที่แปด  สนามบินชาร์ล เดอ โกล สนามบินชาร์ล เดอ โกล --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิชาร์ล เดอ โกล ปารีส เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
 

13.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี  TG 931  
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วันที่เก้าวันที่เก้า  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ    
05.55 น. นําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

16-24 ก.ค. 2559  9999,,000000..--  9900,,000000..--  8844,,000000..--  1122,,000000..--  
--3333,,000000..--  
--2255,,550000..--  23-31 ก.ค. 2559  

6-14 ส.ค. 2559 8899,,000000..--  8800,,000000..--  7766,,000000..--  1122,,000000..--  
--2255,,000000..--  
--1199,,550000..--  

13-21 ส.ค. 2559 

8899,,000000..--  8800,,000000..--  7766,,000000..--  1122,,000000..--  --2255,,000000..--  
--1199,,550000..--  

20-28 ส.ค. 2559 
27 ส.ค.-4 ก.ย. 2559 

3-11 ก.ย. 2559 
10-18 ก.ย. 2559 
17-25 ก.ย. 2559 

24 ก.ย.-2 ต.ค. 2559 
1-9 ต.ค. 2559 

9999,,000000..--  9900,,000000..--  8844,,000000..--  1122,,000000..--  
--3333,,000000..--  
--2255,,550000..--  

8-16 ต.ค. 2559 
15-23 ต.ค. 2559 
22-30 ต.ค. 2559 

29 ต.ค.-6 พ.ย. 2559 

8899,,000000..--  8800,,000000..--  7766,,000000..--  1122,,000000..--  --2255,,000000..--  
--1199,,550000..--  

5-13 พ.ย. 2559 
12-20 พ.ย. 2559 
19-27 พ.ย. 2559 

26 พ.ย.-4 ธ.ค. 2559 
3-11 ธ.ค. 2559 

10-18 ธ.ค. 2559 
คา่ทวัร์ไม่รวม คา่ทวัร์ไม่รวม ::  

  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 อนสุรณ์สถานท่ีเมืองก็อง / มงต์แซงต์มเิชล / ปราสาทชองบอร์ด / ปราสาทเชอนองโซ / คา่รถไฟ TGV สูน่ครปารีส / 

พระราชวงัฟองแตนโบล 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะ
ไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) 
เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่บริการนําทัวร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเท่ียว และคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ สําหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 
75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึง
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สขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไม่คา่ทวัร์ไม่รวม รวม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปไกด์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์  
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ Instyle Travel เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ

ชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจําดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไมชํ่าระเงิน
สว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

การไมรั่บจองทวัร์ (การไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทัวร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
 • ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
 • ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซ่าได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัวีิซ่า 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการ
พจิารณาอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต่ํากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ี
เกิดเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ 
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โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านชําระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (ตัว๋เคร่ืองบนิ (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ เดนิทางจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้กําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไป
แล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่วกรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (การสะสมไมล์ของสายการบนิ (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูต่ํิา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมี่
อ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบนิภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว การเดนิทางเป็นครอบครัว ((FFaammiillyy))  
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 14 วัเอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 14 วันทาํการนทาํการ  
  ((การขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศสผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา การขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศสผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเองสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศส)ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศส)                                                                                            

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

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

ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา และสลปิเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

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

 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมี
จํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิลําเนา 
ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทาง
และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้อง

ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 
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 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรัหลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงบในข้อตกลง  
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ  

 


