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ปารีส - มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล - แซ็ง มาโล - ตูร์ - ชอมบอร์ด 
ปราสาทเชอนองโซ - La Vallee Village Outlet - ปารีส 

มองมาร์ต - ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี - ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์ 
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 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

วนัที่1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 
23.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 
วนัที่2 ปารีส – มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล – แซ็ง มาโล  
01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR141 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้ว น าท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR)เมืองท่าเล็กๆของแควน้นอร์มองดี ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ัง
ทางตอนใตข้องบริเวณปากแม่น ้ าแซน ปัจจุบนัเมืองเล็กๆแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของเมืองท่าเก่าแก่ท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

งดงามแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่น าท่านชม โบสถ์เซนต ์แคทเธอร์รีน(Saint 
Catherine s) เป็นโบสถ์ไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในฝร่ังเศส ต่ืนตาไปกบัความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆงัท่ีประดบั
ประดาอยา่งวจิิตรจากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมองท์แซงมิเชล  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่มณฑลบริตานีเพ่ือเข้าสู่“เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสน

สวยท่ีอยู่บนเกาะกลางทะเลถึง
มองแซงมิเชลให้ท่านได้เก็บ
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค
และความประทับใจ ท่านชม 
“ โบสถ์  มองแซง มิ เ ชล ”  ท่ี
ทอดตัวยาวอยู่บนเกาะกลาง
ทะเลท่ีสวยงาม วหิารท่ีตั้งอยูบ่น
เกาะโดดเด่ียว กลางทะเลชายฝ่ัง
ตะวนัตก บริเวณแควน้นอร์มอง
ดีของประเทศฝร่ังเศส ได้รับ
ประกาศ ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2522 ตวัเกาะอนัเป็นท่ีตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบ
วงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แลว้ถา้บวกกบัความสูงของตวัวิหารนั้นแลว้ก็จะมีความสูงถึง 
155 แมตร บนยอดวิหารเป็นรูปป้ันทองของเทวฑูตมิเชลหลายท่านคงมิไดเ้คยจินตราการวา่ปราสาทแห่งน้ี
จะมีมนต์ขลงัท่ีแสนสง่างาม หากน ้ าลดระดบัลง ท่านสามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซ่ึง
เปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่านไดเ้ดินจากปัจจุบนัสู่ปราสาทแห่งความ
ฝัน มีเวลาให้ท่านตรึงตราตรึงใจอยา่งเต็มท่ี จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแซ็ง-มาโล เป็นเมืองท่าท่ีตัง่
อยูใ่นก าแพง ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส ในจงัหวดัอีเลวีแลน บนเกาะท่ีปากแม่น ้ า
รองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่:  Mercure Saint Malo Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3 แซ็ง มาโล -  ชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์(ลุ่มแม่น า้ลวัร์)  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทชอม

บอร์ด”CHATEAU CHAMBORD เม่ือ
คร้ังพระเจา้ฟรองซวัส์ท่ี 1 ข้ึนครองราชย ์
ทรงใฝ่ฝันจะสร้างปราสาทส่วนพระองค์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95


 

เพื่อไวรั้บรองพระสหาย และไวเ้ป็นท่ีประทบัเม่ือมาล่าสัตวดิ์นแดนแถบน้ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็น สวน
สวรรคแ์ห่งฝร่ังเศส เพราะธรรมชาติงดงาม ร่มร่ืน อากาศดี และไม่ไกลจากทะเล เลโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู ้
ร่างโครง (Drawing) การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขาส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน 
Dominigue de Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงานไดน้ าเคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลงั
ดาวนิชี เสียชีวติ 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซวัส์ ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทข้ึน ปี 1519  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมภายนอกปราสาท ที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่ มล ้าลัวร์แห่งนี้คือ “ปราสาทเชอนองโซ”CHATEAU 

CHENONCEAU เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกวา่ 400 ปี อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญา้ และป่าเขา 
จึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามอย่างยิ่ง ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอ
ซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่
เขา้ดว้ยกนั โดยมีการสร้างต่อเติม หลาย
คร้ัง ตวัปราสาทหลงัใหญ่จะตั้งอยู่ริมน ้ า 
และมีการต่อเติมส่วนแกลลอล่ีบนตอม่อ
โคง้ 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น ้ าแชร์ จนท า
ใหต้วัปราสาททั้งหมดขวางอยูก่ลางล าน ้ า 
แต่ไม่ขวางกระแสน ้ าประวติัความเป็นมา
ของปราสาท ถูกบนัทึกไวต้ั้ งแต่ปี ค.ศ.
1513 โดยโทมาส์ โบลิแยร์ เจา้หนา้ท่ี
จดัเก็บภาษีของแควน้นอร์มงัดี เป็นผู ้
ซ้ือไว ้และมอบหมายให้นางแคทเธอ
รี น บ ริ ซ อ ง เ น  ภ ร ร ย า  ค อ ย
ควบคุมดูแลและก่อสร้างปราสาท
เพิ่มเติม แต่ต่อมาตระกูลโบลิแยร์
ป ร ะ ส บ ปั ญห า ก า ร เ งิ น ถึ ง ขั้ น
ล้มละลาย ลูกชายของโทมาร์ จึงได้
ขายปราสาทน้ีให้กับพระเจ้าฟรอง
ซวัส์ท่ี 1 ในปีค.ศ.1535 ซ่ึงพระองคไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประทบั ในการเสด็จออกล่าสัตว ์ในบริเวณน้ี
ซ่ึงปราสาทเหล่าน้ีเคยถูกบนัทึกไวว้า่เป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงและเคยอยูใ่นภาพยนตร์ต่างๆนบั
ร้อยเร่ืองและเคยเป็นปกนิตยสารช่ือดงัระดบัโลกมากมายตลอดจนภาพยนตร์ไทยเร่ืองรัตนาว ดี ท่านจะได้
ชมความงดงามอยา่งเลอค่าทั้งดา้นนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและเพลิดเพลินกบัต านานของความ
เป็นมาท่ีน่าสนใจก่อนปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสนสุดประทบัใจ น าท่านออก
เดินทางต่อผ่านเมืองตูร์ เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น ้ า
ลวัร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1 นัน่จึงส่งผลให้เมือง



 

ตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าลวัร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ และยงัเคยเป็นเมืองแห่ง
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 4 อยู่ในภายใตก้ารน า ของแซงตม์าร์แตง สังฆราชแห่งตูร์ 
และในปี ค.ศ. 1461 พระเจ้าหลุยส์ท่ี 11 ได้ตั้ งให้เมืองตูร์เป็นเมืองหลวงของฝร่ังเศสและเมืองน้ีก็
เจริญรุ่งเรืองมาก  แต่ต่อมาเมืองน้ีถูกระเบิดโดยพวกปรัสเซียในปี ค.ศ. 1870 และยงัถูกระเบิดใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงเป็นเหตุท าใหผู้ค้นละทิ้งเมืองน้ีไปและลดบทบาทความส าคญัลงในปี ค.ศ. 1960 แต่
ในปัจจุบนัเมืองน้ีก็กลบัมาเป็นเมืองหลกัเมืองหน่ึงในแควน้ลวัร์ถึง เมืองบลวัน าท่านชมบรรยากาศของ
เมืองโดยรอบ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :  Hotel Mercure  Centre หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 ตูร์(ลุ่มแม่น า้ลวัร์) - La Vallee Village Outlet – ปารีส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมือง

หลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์ 
บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลาง
แคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้ งถ่ินฐานมากว่า 
2,000 ปี  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ีร้านคา้ปลอดภาษ๊ท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางกรุงปารีส La Vallee Village 

Outlet  ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิ
เช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, 
TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ 
เคร่ืองส าอาง, น ้ าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋า
หนังและเคร่ืองหนัง อ่ืนๆ มากมาย อ่ืนๆ อีก
มากมาย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ราคาถูกกวา่ขา้ง
นอก มีส่วนลดพิ เศษให้เฉพาะนักท่องเท่ียว
เท่านั้น 

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
พกัที่ :  Best Western CDG Airport Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5   ปารีส – อสิระทั้งวนัในกรุงปารีส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C


 

 อิสระทั้งวันให้ทุกท่านเที่ยวชมกรุงปารีส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล ้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่างการ
เดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส  (ท่านใดสนใจสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ
ในกรุงปารีส เช่น หอไอเฟล,ดิสนีย์แลนด์ปารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์
เพ่ือแนะน าเส้นทาง)    

พกัที่ : Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6   ปารีส – มองมาร์ต – ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ี– ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ 
Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน 
เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของ
ปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนิน
แห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของ
บรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของ
ศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะได้มี 
การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระให้ทุก
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง 
ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย
ร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชม
บรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ จากน้ัน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานา
ชนิด อาท ิน า้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
บ่าย จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette ไดเ้วลา

พอสมควร พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) เพื่อให้ท่าน
ไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั  

22.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR038 

วนัที่7 กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง ทางบริษทัฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ 
มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย.-ต.ค. 2562 45,900 45,900 45,900 14,900 

07-13 ต.ค.//10-16 ต.ค. 
17-23 ต.ค.//21-27 ต.ค. 2562 

47,900 47,900 47,900 14,900 

พ.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 14,900 

13-19 พ.ย.//20-26 พ.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 13,900 

ธ.ค. 2562 45,900 45,900 45,900 14,900 

ปีใหม่ 2563 55,900 55,900 55,900 15,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 43,900 43,900 43,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ปารีส-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับ

ข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็น
หลกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั  แ ล ะ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
 หรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,000.-) 



 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ี

เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางใน

คณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้
ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 
ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณท่ีานเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


