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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อร์ไลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 2 ปารีส-รูอ็อง-อาสนวิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ-เมืองโดวิลล-์ชายหาดโดวิลล ์
01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส(ชารล์ เดอ โกล) ประเทศฝร่ังเศส  โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 

เที่ยวบินที่ EK385 (01.35-04.45) / EK73 (08.20-13.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.55 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่าน
พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านผ่านชมกรุงปารีสอันทันสมัย และเมืองแห่งแฟชั่น  น าท่านเดินทางสู่
เมืองรูอ็อง(Rouen) อดีตเมืองหลวงของนอรม์็องดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่เคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
และมั่งคั่งที่สุดของยุคกลาง ที่เป็นที่ตัง้ของส านักงานที่รบัผิดชอบในการเก็บภาษีของนอรม์องดีในยุค
กลาง และเป็นเมืองหลวงของราชวงศแ์องโกล-นอรม์ันที่ปกครองทัง้อังกฤษและบริเวณส่วนใหญ่ของ
ฝรั่งเศส น าท่านแวะถ่ายภาพอาสนวิหารรูอ็อง(Rouen Cathedral) หรือชื่อทางการคือ อาสนวิหาร
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แม่พระแห่งรูอ็อง อาสนวิหารศิลปะแบบโกธิค เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ รวมทัง้
หวัใจดว้ย ดา้นหนา้อาสนวิหารรูอ็องเป็นผลงานของ โกลด์ มอแน เป็นภาพเขียนชุดที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่
รูจ้กักนัทั่วโลก ที่วาดภาพเดียวกนัแต่ต่างเวลากนัตามแสงสีที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และน่าประทบัใจที่สุดใน
ประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยู่บนถนนเสน้เดียวกบัหอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ (Gros Horloge) สามารถเดินเทา้

ชมหอนาฬิกาได ้มหาวิหารแห่งรูอ็องไดช้ื่อว่าเป็น มหาวิหารที่สงูที่สดุในประเทศฝรั่งเศส และเคยครอง
อันดับสิ่งปลูกสรา้งที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ตัวมหาวิหารโดดเด่นดว้ยการประดับตกแต่ง
ประติมากรรม จิตรกรรม กระจกสีอันงดงามประณีตทัง้โบสถ์ ส่วนหอคอยของอาคารมียอดเป็นส่วนที่
เรียกว่า "มงกุฎแห่งนอรม์ังดี" ดว้ยสดัส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในดว้ยบนัไดสามัคคีของพระ
วิหารมีพืน้ที่ที่เงียบสงบส าหรบัการนมสัการทางจิตวิญญาณ มีหนา้ต่างกระจกสีอนัประณีตถึง 80 แห่ง
ช่วยใหแ้สงสามารถกรองเขา้ไปในสถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ได ้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลล ์(Deauville) เป็น
เมืองพกัผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอรท์ระดบั 5 ดาว คาสิโน และรา้นคา้ และเมืองนีม้ีตึกสวยงาม
ทัง้เมือง ถูกยกใหเ้ป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล โดยถูก
ขนานนามว่า Parisian Riviera ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 19 เมืองโดวิลลแ์ห่งนีไ้ดก้ลายเป็นเมืองพกัผ่อนของ
ชนชัน้สงู คนรวย และคนมีชื่อเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดรา้นคา้ของตนเอง ทัง้
ยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตช์ื่อดัง The Devil Wears Prada จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมตามอธัยาศยับนถนน Deauville mail street อย่างจใุจ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Mercure Deauville Centre, Deauville หรือระดับเทียบเท่า 

 

 3 โดวิลล-์มงแซ็ง มีแชล-วิหารมง แซ็ง มีแชล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint-Michel) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่หา้มพลาด และยงั
มีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอันดับตน้ๆ ของประเทศฝรั่งเศส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
อนัดบั 3 รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายน ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าชมวิหารมงแซ็ง มีแชล(Mont Saint-Michel) เป็นวิหารคริสตจักรที่มีต านานเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ วิหารแห่งนีต้ัง้อยู่บนเกาะกลางทะเล ชื่อเดิมเรียกว่า มงตงบ(์Mont Tombe) จากความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมรวมกับสภาพแวดลอ้ม สวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยาย เพราะมีการออกแบบ
ผสมผสานระหว่างโกธิคและโรมาเนสก ์ที่มีความเก่าแก่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายของประวติัศาสตร ์ในปี ค.ศ.
1979 ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และสถาปัตยกรรมโดยองคก์ารยเูนสโก 
วิหารแห่งนีม้ีต  านานเล่าต่อกนัมาว่า มีเทวดามีแชล มาเขา้ฝันนกับุญ โอแบร ์บิชอป ใหส้รา้งวิหารแห่งนี ้
ขึน้มา ดว้ยอภินิหารต่างๆ จึงท าใหน้กับุญเชื่อและลงมือสรา้งวิหารแห่งนีข้ึน้มา ตวัวิหารถูกก่อสรา้งดว้ย
หินแกรนิตมีความสงูถึง 155 เมตร บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทูตสวรรคม์ิคาเอล สรา้งโดยประติมากรผูม้ี
ชื่อเสียงโด่งดงันามว่า เอมานูแอล เฟรมีเย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Mont Saint Michel, Mont Saint-Michel หรือระดับเทยีบเท่า 
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 4 มงแซ็ง มีแชล-ก็อง-ปารีส-ย่านมงมาตร-์ประตูชัย Arc de Triomphe-ชองเอลิเซ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองก็อง (Caen) อีกหนึ่งเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร ์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง
แควน้นอรม์งัดี เป็นบา้นเกิดของ William the Conquere บุคคลส าคญัในประวติัศาสตรฝ์รั่งเศส ผูก้่อตัง้
ประเทศองักฤษ ปัจจุบนัเมืองก็องเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองที่ทนัสมยัดว้ย สิ่งก่อสรา้ง และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวักบัสิ่งก่อสรา้ง สถาปัตยกรรมในอดีตที่ยงัคง
หลงเหลืออยู่ นกัท่องเที่ยวจะไดช้มทศันียภาพตวัเมืองจากแนวก าแพงของปราสาทก็อง ซึ่งถือเป็นจุดชม
วิวที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
เดินทางสู่กรุงปารีส ระยะทาง 241 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ชม.  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
(France) เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมาก
ที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  น าท่านเดินทางสู่ย่านมงต์มาตร์ 
(Montmartre) ย่านส าคญัอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พ านกัของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึง



KER160712-EK Mono France Route 7D4N 

ยงัเป็นจุดก าเนิดผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายอีกแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
มากมายในปัจจุบนันี ้เพราะถนนหลายสายไดถู้กเปลี่ยนเป็นย่านไนตค์ลบั, แหล่งจดัแสดงโชวก์ลางคืน, 
ระบ าแคนเตะขาสงู ซึ่งประดบัประดาดว้ยแสงสีที่ฉดูฉาด รวมถึงการคา้ประเวณีที่ยงัไม่เลือนหายไปจาก
เมืองนี ้ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบทประพนัธจ์นน าไปสรา้งเป็นภาพยนตร ์Hollywood นั่นก็
คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) น าท่านขึน้รถราง เพื่อขึน้ไปชมความสวยงามของ ซาเคร-เกอร ์
บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 
“หวัใจอนัศกัดิ์สิทธิ์ของปารีส” และ วิวของกรุงปารีส น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์
เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน 
พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC DeTriumph) อนุสรณ์สถานที่ส  าคัญของปารีส ไดร้บัการ
ยอมรบัใหเ้ป็นประตชูยัที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-จัตุรัสทรอคาเดโร-ผ่านชมพพิธิภัณฑลู์ฟว-์ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุแห่ง
หนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทัง้แง่มุมของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนีอ้าจ
นบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สดุในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 
ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal 
Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลง
บันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง  น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบัสญัลกัษณพิ์พิธภัณฑลู์ฟว(์Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บ   
รกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา 
(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอ
นารโ์ด ดาวินชี  น าท่านล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น ้าแซน ผ่านชมหลายสถานที่
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สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อรท์เทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 เรือสอง
ชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือ
ประมาณ 1 ชั่วโมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 6 ปารีส-ห้างสรรพสนิค้า La Samaritaine-Galleries Lafayette-La Vallee Outlet 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส 
ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้ จนได้ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง  
ประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  น าท่านชอ้ปป้ิงต่อ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะ
หลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัประดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็ก
ประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมาก
ในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 มีสินคา้ต่างๆที่ทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์
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เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการชอ้ปป้ิงต่อที่ Lavallee Outlet เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมให้
เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach,  Calvin  Klien,  Amani,  Burerry,  Fred  Perry, Versace,  Diesel, 
Givenchy,Jimmy  Choo,  Longchamp,  Michael  Kors,  Roberto  Cavalli,  Samsonite,  Polo  Ralph 
Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสตแ์อรไ์ลน(์EK) เที่ยวบินที่ EK76 

(21.35–07.20(+1) / EK372 (09.30–18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.05 ชั่วโมง (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่อง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 7 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
14 – 20 มี.ค. 2566 75,999.- 75,999.- 15,000.- 

02 – 08 มิ.ย. 2566 (วันหยุดวิสาขบูชา) 79,999.- 79,999.- 15,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้
ช าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณท์างธรรมชาติ เหตุการณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรม
เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาด
ของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  



KER160712-EK Mono France Route 7D4N 

 
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,์ ค่าซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่

นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนัก่อน

การเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

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

ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะ
และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้าก
ทางเจา้หนา้ที่ 
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7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
ทางบรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง 

ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เลื่อนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ลว่งหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจอง
ไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุด
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้
ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
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หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า
ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิด
จากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่าง
ทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล
แชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็น
รายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  
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4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษิัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

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

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้ส  ารองโรงแ รมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี่  / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  
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7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศจะมี
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี
ซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นใหก้ับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศ
ที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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