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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 930 (00.05-07.10) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 2 ปารีส(ชารล์ เดอ โกล)–เมืองรูอ็อง–อาสนวิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ- 
เมืองตากอากาศโดวิลส-์กาเบริก์(Cabourg) 
00.05 น. เดินทางสู ่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินชารล์เดอโกล หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทกุท่านเดินทางสู ่ 

เมืองจิแวรนี์ (Giverny) เพื่อชม (ดา้นนอก) บ้านโมเน่ต ์ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสมท์ี่โด่งดงั บา้นสอง

ชัน้หลงันีป้กคลมุไปดว้ยพืชพรรณไมน้านาชนิด, หอ้งและเฟอรน์ิเจอรต่์างๆ ภายในบา้นยงัคงสภาพ
เดิม หอ้งนั่งเล่น, หอ้งนอนและหอ้งครวัขนาดใหญ่พรอ้มอปุกรณท์ าครวัครบครนั กลางสวนไมน้ า้มี
สระบวัที่เป็นตน้ก าเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบนพืน้น า้ในสระบวั
เป็นสิ่งที่โมเน่ตช์ื่นชอบ น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นที่ตัง้ของส านกังานที่รบัผิดชอบ
ในการเก็บภาษีของนอรม์องดีในยุคกลาง และเป็นเมืองหลวงของราชวงศแ์องโกล-นอรม์นัที่ปกครอง
ทัง้องักฤษและบรเิวณสว่นใหญ่ของฝรั่งเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านแวะถ่ายภาพอาสนวิหารรูอ็อง(Rouen Cathedral) หรือชื่อทางการคือ  
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อาสนวิหารแม่พระแห่งรูอ็อง อาสนวิหารศิลปะแบบโกธิค เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าริชารด์ใจ
สิงห ์รวมทัง้หวัใจดว้ย ตัง้อยู่บนถนนเสน้เดียวกบัหอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ (Gros Horloge) มหา
วิหารแห่งรูอ็องไดช้ื่อว่าเป็น มหาวิหารที่สงูที่สดุในประเทศฝรั่งเศส หอคอยของอาคารมียอดเป็นส่วน
ที่เรียกว่า "มงกุฎแห่งนอรม์งัดี" ดว้ยสดัส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในดว้ยบนัไดสามัคคีของ
พระวิหารมีพืน้ที่ที่เงียบสงบส าหรบัการนมสัการทางจิตวิญญาณ น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองโด
วิลส ์(Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปก
นิตยสารกนัอยู่เป็นประจ า เดินทางสู ่เมืองกาเบิรก์(Cabourg) หมู่บา้นชายทะเลแห่งนี ้มีเสน่หด์ว้ย
ชายหาดที่มีทิวทศันส์วยงาม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Le Grand Hôtel Cabourg – Mgallery หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 3 เมืองมงแซ็ง มีแชล-วิหารมงแซ็ง มีแชล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint-Michel) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่หา้มพลาด 
และยงัมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝรั่งเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้ชมวิหารมงแซ็ง มีแชล(Mont Saint-Michel) เป็นวิหารคริสตจกัรที่มีต านานเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ วิหารแห่งนี ้ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ชื่อเดิมเรียกว่า มงตงบ(์Mont Tombe) จากความ
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งดงามของสถาปัตยกรรมรวมกบัสภาพแวดลอ้ม สวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยาย เพราะมีการ
ออกแบบผสมผสานระหว่างโกธิคและโรมาเนสก์ ที่มีความเก่าแก่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ
ประวัติศาสตร ์ในปี ค.ศ.1979 ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์และ
สถาปัตยกรรมโดยองคก์ารยูเนสโก วิหารแห่งนีม้ีต  านานเล่าต่อกันมาว่า มีเทวดามีแชล มาเขา้ฝัน
นักบุญ โอแบร ์บิชอป ใหส้รา้งวิหารแห่งนีข้ึน้มา ดว้ยอภินิหารต่างๆ จึงท าใหน้ักบุญเชื่อและลงมือ
สรา้งวิหารแห่งนีข้ึน้มา ตวัวิหารถูกก่อสรา้งดว้ยหินแกรนิตมีความสงูถึง 155 เมตร บนยอดของวิหาร
มีรูปป้ันทตูสวรรคม์ิคาเอล สรา้งโดยโดยประติมากรผูม้ีชื่อเสียงโด่งดงันามว่า เอมานูแอล เฟรมีเย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hôtel Mercure Mont-Saint-Michel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 ดีน็อง-แรนส-์มหาวิหารตูร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกท่านผ่านชม เมืองดีน็อง(Dinan) เมืองที่มีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม มีทัง้แม่น า้และก าแพงเก่าบน
เนินเขาลกูหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เป็นที่ตัง้ของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อว่าดีน็อง (Dinan) ที่เมื่อกา้ว
เทา้เขา้มาแลว้นัน้ก็เหมือนราวกบัว่าไดเ้ขา้มาอยู่ในโลกของเทพนิยาย  จากนัน้ผ่านชม เมืองแรนส ์
เป็นเมืองหลวงของแควน้บริตทานีทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ลานเมืองที่กวา้งขวางใหญ่โต
ในใจกลางเมือง ลอ้มรอบดว้ยสิ่งปลกูสรา้งที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตรส์งู เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์
ศิลปะและประวติัศาสตรห์ลายแห่งที่กระจดักระจายไปทั่วเมืองตามสวนสาธารณะ สวนและอาคาร
มหาวิทยาลยั เมืองนีจ้ดัเทศกาลดนตรีและภาพยนตรป์ระจ าปีหลายเทศกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองตูร(์Tours) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีเสน่ห ์
และติดกบัฝ่ังลุ่มเเม่น า้ลวัร ์ตัง้อยู่ทางใจกลางทิศตะวันตกของฝรั่งเศส เเควน้ซ็องทร ์ โดยเป็นเมือง
หลวงของเเคว้นและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาอารยธรรมโรมันมาตั้งเเต่ช่วงต้นของ
ศตวรรษท่ี 1 ท าใหค้วามเจรญิต่างๆ เขา้มาสูเ่มืองเเห่งนีอ้ย่างมากมาย  
น าท่านแวะถ่ายภาพมหาวิหารตูร(์Cathédrale Saint-Gatien) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญ
กาเซียงแห่งตูร ์สรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหน้กับญุกาเซียงแห่งตรู ์อดีตมขุนายกผูก้่อตัง้มขุมณฑลตรู ์วิหาร 
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แห่งตูรเ์ป็นสญัลกัษณข์องเมืองตูรท์ี่มีอายุนับพันปี สรา้งบนฐานเดิมของวิหารเก่าแบบโรมาเนสก์ 
โดยเริ่มจากบริเวณแขนกางเขนฝ่ังทิศใตแ้ละหอทัง้สอง ส่วนที่ใชเ้วลาการก่อสรา้งยาวนานที่สุดคือ
บริเวณกลางโบสถ ์ซึ่งสถาปนิก ซีมง ดูว ์มอง ไดส้รา้งส่วนแขนกางเขนและตามดว้ยบริเวณกลาง
โบสถซ์ึ่งประกอบดว้ยหกช่วงเพดาน โดยบริเวณกลางโบสถส์องช่วงแรกนัน้ใกลเ้คียงกับของวิหาร
หลงัเดิม บรเิวณดา้นหนา้ของวิหารนัน้จะพบว่าบรเิวณดา้นลา่งซึ่งมกัจะเป็นที่ตัง้ของรูปป้ันต่าง ๆ ได้
ถูกท าลายลงโดยกองทัพฝ่ายโปรเตสแตนตใ์นช่วงสงครามศาสนาฝรั่งเศส แต่ยังคงพบงานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมที่จดัว่าสวยงามและละเอียดอ่อนอีกมากมายซึ่งเป็นหลกัฐานมาถึงยุคปัจจุบนั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Oceania L'univers Tours หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 5 ปราสาทเชอนงโซ-พระราชวังช็องบอร-์เมืองออรเ์ลอ็อง   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ปราสาทเชอนงโซ(Chenonceau Castle) ปราสาทที่สวยงาม ไดร้บัความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น า้ลัวร ์และยังมีประวัติศาสตรท์ี่ผูกพันกับ
ราชวงศข์องฝรั่งเศสอย่างใกลช้ิด เพราะเป็นปราสาทที่กษัตริยแ์ละพระราชินีของฝรั่งเศสมาพกัอาศยั
อยู่หลายต่อหลายรุน่ ปราสาทนีเ้คยเกิดเหตกุารณต์วัปราสาทเดิมถกูวางเพลิงอีกดว้ย ปราสาทนีย้งั 
เป็นตน้ก าเนิดของรกัสามเศรา้ ระหว่างประเจา้อองรีที่2 กบัภรรยาหลวง แคเธอรีน และภรรยานอ้ย 
ไดแอน ปัจจบุนัยงัมีรอ่งรอยและสญัลกัษณต่์างๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองช็องบอร์(Chambord) เข้าชม พระราชวังช็องบอร์(Chateau de 

Chambord) ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สดุและมีชื่อเสียงโด่งดงัที่สดุในกลุม่ปราสาทลุ่มแม่น า้ลวัร ์ที่นี่
ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นต าหนกัไวป้ระทบัระหว่างที่พระองคล์่าสตัว ์สรา้งขึน้อยู่บนพืน้ที่ป่าไมข้นาดใหญ่ 
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เป็นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สวยงามและโรแมนติกที่สุด จน  วอลต ์ดิสนีย์ 
(Walt Disney) ไดน้ าไปเป็นตน้แบบปราสาทในภาพยนตร ์อนิเมชั่นเรื่องดงัที่เป็นที่รูจ้กัทั่วโลกอย่าง  
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast) จนท าใหใ้ครๆหลายคน จดจ าและเป็นที่รูจ้ัก
มาจนถึงปัจจุบนันี ้น าคณะชมเมือง Orléans หรือ ออรเ์ลอ็อง  เมืองที่เป็นที่รูจ้กั คือ สงครามรอ้ย
ปีซึ่งมีความเก่ียวพนักบัวีรสตรีนามว่า โยน ออฟอารค์ (Joan of Arc) ผูน้  าสงครามที่รบชนะกองทพั
อังกฤษที่เมืองนี ้เมือง Orléans ในปัจจุบนัยังคงรกัษาสถาปัตยกรรมตามแบบฉบบัของศตวรรษที่  
18 ไวเ้ป็นอย่างดี ตวัตึก และอาคารต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของวีรสตรีคนส าคญัอย่างโยนออฟอารค์  
รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่บริเวณท่าเรือเก่า ความสดใสและเต็มไปดว้ยชีวิตชีวาของเมืองบวกกับ
ความงดงามของวิถีชีวิตลุ่มแม่น า้ลวัร ์คือ ค าจ ากดัความง่ายๆของเมืองนีห้ากใครที่ตอ้งการหลบหนี
ความวุ่นวายในเมืองใหญ่ในช่วงสดุสปัดาห ์ออรเ์ลอ็อง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตวัเลือกที่ดีไม่แพเ้มืองอ่ืน 
ความงดงามของเมือง สถานที่ทางประวติัศาสตรแ์ละธรรมชาติของลุม่แม่น า้ลวัร ์ คือ สิ่งส าคญัที่ท า
ใหเ้มืองนีเ้หมาะอย่างยิ่งต่อการพกัผ่อนในวนัหยุดสดุสปัดาห ์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พักที ่ Hotel Escale Oceania Orléans หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 ถ่ายรูปกับสัญลักษณพ์พิธิภัณฑลู์ฟว-์ผ่านชมพพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-พระราชวังแวรซ์าย 
        ล่องเรือบาโตมูซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่าน กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ 
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พิพิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์าง

ศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั
เป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 
35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna 
of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี  ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée 

d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของ
โลก ตัง้อยู่รมิแม่น า้เซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท์ี่รวบรวมงาน
ศิลปะทางประวัติศาสตรข์องฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่  
มากกว่า 2,000 ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆ จากนัน้ น าทุกท่านผ่านชม มหาวิหารนอรท์เทอดาม 
(Notre Dame Cathedral) แห่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารชื่อดงัของโลก ที่จารกึในประวติัศาสตรช์ัน้เอก
ของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทัง้ภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลกัอย่างวิจิตรงดงามเก่ียวกับ
ศาสนาและวฒันธรรม สามารถดงึดดูนกัท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทกุมมุโลก 
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มหาวิหารแห่งนี ้ถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สรา้งในสไตลโ์กธิค ตวัอาคารมีความสงูวดัถึงยอดอยู่ที่  
69 เมตรโดยมีระยะเวลาการก่อสรา้งนานหลายยุคสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 1163 จนสรา้งแลว้เสร็จเมื่อ 
ค.ศ. 1345 โดยมีการปรบัปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายอยู่เรื่อยๆ อาทิ เช่น ซ่อมแซมหลงัจากการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส , ปรบัปรุงเพื่อบูรณะอาคารอีกทัง้เปลี่ยนวัสดุตกแต่งจากความสึกหรอ ภายในและ
ภายนอกอาคารประดบัประดาดว้ยประติมากรรม และหนา้ต่างกระจกสี ซึ่งมีความงดงามมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อรท์เทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ลา่งจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 
ชั่วโมง  
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3คืน) 
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 7 พระราชวังแวรซ์าย-LA VALLEE VILLAGE 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 น าทุกท่านเดินทางถึง La Vallée Village เอา้เล็ทชอ้ปป้ิงใกลป้ารีสที่สายชอ้ปตอ้งเคยไดย้ินชื่อกนั

มาบา้งแลว้ เอา้เล็ทแห่งนีเ้ป็นสถานที่ชอ้ปป้ิงที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถว้น เป็นแหล่งชอปป้ิง
ใกลป้ารีสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมรา้นคา้ของแบรนดแ์ฟชั่นและไลฟ์
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สไตลต่์างๆไวม้ากว่า 110 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ราคาย่อมเยาวไ์ล่เรียงไปจนถึงแบรนดไ์ฮเอน
ราคาสงูขึน้มาหน่อย โดยแต่ละรา้นยงัมีสว่นลดมากกว่า 50% พรอ้มเสนอใหก้บัสายชอ้ป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu 
รา้นอาหาร Paris ถา้ใครอยากสมัผสับรรยากาศราวกบันั่งกินอาหารในพระราชวงั รบัรองจะปลืม้กบั
ที่นี่แน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซนไ์ดเ้รียบหรู โดดเด่นไปดว้ยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอรน์ิเจอรแ์ละ
ของประดับตกแต่งที่ดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร ์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย แต่ที่หา้มพลาดเลยคือ เมน ูFoie gras (ฟัวกราส)์ ของขึน้ชื่อที่ฝรั่งเศส 

พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 8 จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ-่ห้างแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต-์La Samaritaine   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล(Eiffel 

Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร ์เป็นหนึ่งใน
สิ่งก่อสรา้งที่โด่งดงัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ชื่อตาม กสุตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชัน้น าของ 
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบหอคอยนี ้หอไอเฟลนีส้รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องงานแสดงสินคา้ 
โลก เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์
และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส ผ่านถนนสายโร
แมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สดุของปารีสและเป็นตน้แบบ
ถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตชูัย แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของประตูชัยนโป
เลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณส์ถานส าคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนีถู้กสรา้งขึน้เพื่อ
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เป็นการสดดีุถึงวีรชนทหารกลา้ที่ไดร้่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโป
เลียน และในปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนิรนามอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Foie gras (ฟัวกราส)์ 
น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ 
Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็น
อนุสรณส์ถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้
คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงาน
ศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงแบบจุใจ และมีการจดันิทรรศการที่จะสลบั
หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี  น าท่านช้อปป้ิงต่อ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 
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Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดม
ภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับ

กระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากใน
ฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปูนป้ันและราว
ระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลูกคา้ที่
เป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่ทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจใุจ 
ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอื่นเสมอ ไม่ว่า
จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Pullman Paris Montparnasse,Paris หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 9 สนามบนิชารล์ เดอ โกล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางถึง สนามบินชารล์ เดอ โกล กรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG931 (13.40-05.55(+1)) 

 10    กรุงเทพ ฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 66 145,999 145,999 35,000 

19 – 28 พฤษภาคม 66 139,999 139,999 35,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วัน โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
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อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 
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9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 

 
 
 
 
  



KEU111011-TG   Glamorous Grand France Route 10D7N  Thai Airways (TG) 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

