#15977 ทัวรฝรั่งเศส ปารีส 7 วัน 4 คืน พระราชวังแวร
ซายส ลองเรือแมนํ้าแซน บิน EK

ทัวรฝรั่งเศส ปารีส ปราสาทชองบอรด(ไมรวมคาเขาชม) วังเชอนงโซ พิพิธ
ภัณฑลูฟร (ไมรวมคาเขาชม) รานเบนลักซ ประตูชัย หอไอเฟล ฟรีเดย 2 วัน
เต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานชารลเดอโกลล - ปราสาทชอมบอรด - ชาโตเชอนงโซ
(ปราสาทเชอนองโซว) - ตูร - ลาพลาส พลูแมโร หรือ Place Plumereau

3
4



ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - รา นเบนลักซ - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโป
เลียน - หอไอเฟล - ลองเรือแมนํ้า แซนน - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปิ ้งปารีส














โรงแรม



-



Ibis Style
Center หรือ
เทียบเทา



Ibis Paris
Porte de
Bercy หรือ
เทียบเทา



Ibis Paris
Porte de
Bercy หรือ
เทียบเทา

5

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปิ ้งปารีส







Ibis Paris
Porte de
Bercy หรือ
เทียบเทา

6
7

พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ทา อากาศยานชารลเดอโกลล







-

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 เม.ย. 65 - 3 พ.ค. 65

฿42,900

฿41,900

฿40,900

฿7,700

18 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿40,900

฿39,900

฿38,900

฿7,700

3 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65

฿40,900

฿39,900

฿38,900

฿7,700

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บาย
17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน เตอร T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมีเจา
หน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
คํ่า
20.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย เที่ยวบินที่ EK 373**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. ***
***พีเรียตเดินทางวันที่ 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. ***



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บาย

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. ***
***พีเรียตเดินทางวันที่ 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. ***
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปราสาท
ชอมบอรด - ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอนองโซว) - ตูร - ลา
พลาส พลูแมโร หรือ Place Plumereau
เชา
00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***
03.20 น. ออกเดินทางสู ปารีส โดย เที่ยวบินที่ EK 71
***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25 น.***
08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) นํ าทานผานพิธีต รวจคน
เขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นํ าทานผานพิธีต รวจคนเขาเมืองและศุลกากร
่ ้

้

่

้

่

้

่

นํ าทานเดินทางสู ชองบอรด (CHAMBORD) เมืองที่ต ั้งอยูบนลุมนํ้ าลัวร หนึ่ งในแมนํ้าสายสําคัญที่หลอเลี้ยงฝรั่งเศสตอน
กลาง ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. )
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารทองถิ่น
นํ าทานชมความงาม ( บริเวณดานนอก ) ของสถาปั ต ยกรรมแหงฝรั่งเศส ปราสาทชองบอรด (Château de Chambord)
ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุมแมนํ้าลัวรและกษัต ริยฝรั่งเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่
จากนั ้นเดินทางสู วังเชอนงโซ (Chenonceau) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) อีกหนึ่ งวังงามแหงแควนซ็องทร-วาล
เดอลัวร ที่คูควรแกการแวะชม พาทานแวะถายรูปดานนอก โดยวังแหงนี้ นั้นเป็ นคํานิ ยามของคําวา “สมบัต ิผลัดกันชม” เนื่ องจาก
มีการเปลี่ยนเจาของไปมาตลอดประวัต ิศาสตร ไมวาจะเป็ น พระเจาฟร็องซัวรที่ 1 พระสนมดียาน เดอ ปั วตีเย พระราชินีแคทเธอ
รีน เดอ เมดิชิ ลวนแตเคยเป็ นผูครองวังแหงทั้งสิ้น
นํ าทานเดินทางสู เมืองตูร (TOURS ) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เมืองประวัต ิศาสตรแหงลุมแมนํ้าลัวร (Loire)
และสถาปั ต ยกรรมอาคารบานเรือนสวนใหญเป็ นแบบโรมัน อดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของ ฝรั่งเศสกอนที่จะมีการยายเมืองหลวง
มาอยูที่ปารีส
นํ าทาน ชมเมืองในเขตเมืองเกา โดยบริเวณใจกลางของเมืองเกาจะเป็ นที่ต ั้งของจัต ุรัส PLUMEREAU เป็ นศูนยกลางของ
การทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของ เมือง โดยจัต ุรัสถูกโอบลอมไปดวยเหลาอาคารบานเรือนสมัยยุคกลางที่งดงาม ซึ่งบางสวนถูกสราง
ดวยไมซุง อีกทั้งยังรายลอมดวยรานอาหาร และผับตั้งเรียงรายเต็มสองขางทางอันเป็ นบรรยากาศที่เพลิดเพลินแกการเดินเลนชม
เมืองเป็ นอยางมาก
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารจีน
พักที่ Ibis Style Center หรือเทียบเทา
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

ปราสาทชอมบอรด
เป็ นปราสาทที่ใหญที่สุดในลุมแมนํ้าลัวร สรางในสไตลเรอเนซองสแบบฝรั่งเศสโดยพระ
เจาฟรังซัวรที่ 1 หลังจากที่พระองคไดครอบครองเมืองมิลานและไดเห็นสถาปั ต ยกรรมแบบ
เรอเนซองสอิต าลี พระองคจึงมีพระประสงคที่จะสรางปราสาทใหเป็ นที่อิจฉาของยุโรปใน
สมัยนั ้น

ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอนองโซว)
เป็ นปราสาทในประเทศฝรั่งเศส ที่มีสะพานขนาดมหึมาทอดขามฝั่ ง ซึ่งในตอนแรกไมมี
สะพาน แตไดถ ูกสรางเมื่อ 30ปี ต อมา แลวในที่สุดก็กลายเป็ นรูปแบบในปั จจุบัน เป็ น
ปราสาทเกาแก มีอายุมากกวา 400 ปี อาณาบริเวณโดยรอบเป็ นทุงหญา และป าเขา จึงมี
ทัศนี ยภาพที่สวยงาม ตัวปราสาทหลังใหญจะตั้งอยูริมนํ้ า และมีการตอเติมสวนแกลลอลี่
บนตอมอโคง 5 ชอง คลอมลงบนแมนํ้าแชร จนทําใหต ัวปราสาททั้งหมดขวางอยูกลาง
ลํานํ้ า แตไมขวางกระแสนํ้ า เป็ นปราสาทที่สงางามที่สุดในเขตหุบเขาลุมแมนํ้าลัวร

ตูร
เมืองนี้ ต ั้งอยูระหวางแมนํ้าลัวรทางตอนเหนื อและแมนํ้าแชรทางตอนใต มีประวัต ิศาสตร
เกาแกยาวนาน อาคารสวนใหญในเมืองจะมีสีขาวหลังคานํ้ าเงิน มีโบสถแหงเมืองตูร เป็ น
โบสถที่มีช่ อ
ื เสียง

ลาพลาส พลูแมโร หรือ Place Plumereau
เป็ นจัต ุรัสชื่อวา Place Plumereau มีบานเรือนในยุคกลางซึ่งบางสวนเป็ นไมซุง มีราน
อาหารและผับตั้งเรียงรายเต็มไปหมด ในเขตเมืองเกา ใจกลางเมืองมีอาคารบานเรือน
สไตลเกาแกต ั้งอยูใน ลาพลาส พลูแมโร (La Place Plumereau) สวยงามและโรแมนติค
ดวยอาคารบานเรือนสรางดวยไมซุงสลับการกออิฐโบกปูนเหมือนบานสไตลเยอรมัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 Ibis Style Center หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล

ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - รานเบนลักซ - จัตุรัสคองคอรด ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ลองเรือแมนํ้า
แซนน - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) เมืองที่แมกระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูนอกเมือง
หรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดนไกล กลาววา ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอใหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะไดสัมผัส
กับความงามและความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือนรานขายของที่ระลึก รานอาหาร และธรรมชาติที่นาตื่นตาตื่นใจ
ตลอดสองขางทางจนถึง กรุงปารีส
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน
นํ าทานแวะถายรูปดานหน า พิพิธภัณฑลูฟร (LOUVRE MUSEUM) เป็ นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณคาระดับโลกจํานวนมาก นั บเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่เที่ยวในปารีสที่ต องไปเยือน เพราะมีทั้งสถาปั ต ยกรรมอันวิจิต รงดงาม
และเป็ นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดเกาแก
่

้

่

่

นํ าทานเดินไปยัง รานเบนลักซ (Benlux) รานคาปลอดภาษีที่มีทั้งกระเป ารองเทานาฬิกาน าหอมเครื่องสาอางและเครื่อง
ประดับใหทานไดเลือกซื้อ
นํ าทานผานชม ลานประวัต ิศาสตรจัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDEP ) ลานประหารพระเจาหลุยสที่ 16
และพระนางมารีอังตัวเน็ ต ต อันเป็ นจุดเริ่มตนแหงการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส
นํ าทานเดินทางผานชมถนนสายโรแมนติก ชองป เอลิเซ ( CHAMPS ELYSEES ) ถนนสายยาวที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของ
ปารีสและเป็ นตนแบบถนนราชดําเนิ น พรอมชมความยิ่งใหญของประตูชัย (ARC DE TRIUMPHE ) อนุสรณสถานที่สําคัญ
ของปารีส ไดรับการยอมรับใหเป็ นประตูชัยที่ยิ่งใหญเป็ นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดออนในการออกแบบ
สถาปั ต ยกรรมสไตลศิลปะนี โอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็ นผลงานชั้นยอดจากศิลปิ นชั้นเยี่ยม
นํ าทานถายภาพสุดประทับใจกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) หอคอยโครงสรางเหล็ก ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญที่
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัต ิอุต สาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็ นสัญลักษณแหงงาน World Fair
ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ที่บริเวณจัต ุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณของประเทศ
ฝรั่งเศสที่เป็ นที่รูจักกันทั่วโลก
นํ าทาน ลองเรือแมนํ้าแซนชมเมืองปารีส (SEINE CRUISE) ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปั ต ยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝั่ งแมนํ้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณที่นาประทับใจ
นํ าทานลองเรือผาน มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ปี เป็ นมหาวิหาร
สถาปั ต ยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหน าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดิน
ถึง 96 เมตร
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารทองถิ่น เมนูพิเศษ หอยเอสคาโกฉบับฝั่ งเศส
พักที่ Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พิพิธภัณฑลุฟว
เป็ นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
พิพิธภัณฑแหงนี้ เคยเป็ นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะที่มีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑที่นี่ยังเป็ นสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุด
ในกรุงปารีส

รานเบนลักซ
รานเบนลักซ เป็ นศูนยรวมสินคาอันหรูหราของนครปารีสที่เปิ ดใหบริการมาตั้งแตปี
1959 รานคานี้ ต ั้งอยูที่หน าอาหคารชื่อ Carrousel du Louvre ที่นี่มีสินคาใหเลือก
มากมายที่เป็ นของแบรนดดังตางๆ ทั้งนํ้ าหอม เครื่องสําอาง นาฬิกาแฟชั่น แวนตา
กันแดด เครื่องหนั ง และสินคาไฮเอนดอ่ น
ื ๆ

จัตุรัสคองคอรด
จัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็ นจัต ุรัสที่กวางใหญที่สุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่ 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานที่เป็ นลานประหารชีวิต พระเจาหลุยสที่ 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัต ุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญที่จัต ุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็ นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็ นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็ นที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส
ประตูชัยแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหาร
นิ รนามอีกดวย

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่ง
ปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก

ลองเรือแมนํ้าแซนน
ลองเรือในแมนํ้าแซนน ที่เป็ นแมนํ้าสายหลักทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ฝรั่งเศส ทั้งยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนั กทองเที่ยวสูงสุดแหงหนึ่ งใน
กรุงปารีสอีกดวย

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส
เป็ นมหาวิหารที่มีอายุมากกวา 800 ปี มีสถาปั ต ยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดนดวย
หอคอยคูหน าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96
เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี
อังตัวเนตต และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

่



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หอยเอสคาโกฉบับฝั่ งเศส
 Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มีครอบคลุม
อยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดินรถเมล หรือ รถTAXI (คาทัวรไมรวมคาบัต รโดยสาร)
อิสระทานสามารถเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียง เกาแกที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
เปิ ดใหเขาชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แตปัจจุบันเป็ นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็ นจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา
อิสระเดินเที่ยวชม ยานมงมารต (Montmartre) ซึ่งเป็ นยานศิลปิ นมากวา 200 ปี แลว สัมผัสกับมนตเสน หและกลิ่นอาย
ของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหน าบันไดของวิหารสเกรเกอร (Basilica of
Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็ นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปิ นที่วาดรูปอยู
ใกลๆ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris)
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
คํ่า
พักที่ Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มี
ครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถTAXI โดยทานอาจเดินทางสู
ดิสนี ยแลนดปารีส หรือ Euro Disneyland เป็ นอีกสถานที่ซึ่งไมควรพลาด หรือเขาชม
พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) หรือ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส อายุกวา
800 ปี หรือเดินเที่ยวชมยานมงมารต ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหน าบันไดของวิหา
รสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็ นสัญญาลักษณอันโดดเดนของ
ปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปิ นที่วาดรูปอยูใกลๆ



คํ่า



หมายเหตุ

 Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล

วันที่ 5

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มีครอบคลุม
อยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดินรถเมล หรือ รถ TAXI (คาทัวรไมรวมคาบัต รโดยสาร)
ทานสามารถเดินทางสู ดิสนี ยแลนดปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็ นอีกสถานที่ซึ่งไมควรพลาด
โดยดิสนี ยแลนดต ั้งอยูนอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมารเน ลา
วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนี ยแลนดปารีส เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้ อที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร ซึ่งคุณจะได
พบตัวละครดิสนี ยที่คุณชื่นชอบ
คาทัวรไมรวมคาบัต ร Disneyland โดยทานสามารถซื้อตั๋วออนไลน ไดที่หน าเว็บไซตของ Disneyland Paris) คา
ธรรมเนี ยมแรกเขาโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พารค/คน
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
คํ่า
พักที่ Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มี
ครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถTAXI โดยทานอาจเดินทางสู
ดิสนี ยแลนดปารีส หรือ Euro Disneyland เป็ นอีกสถานที่ซึ่งไมควรพลาด หรือเขาชม
พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) หรือ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส อายุกวา
800 ปี หรือเดินเที่ยวชมยานมงมารต ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหน าบันไดของวิหา
รสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็ นสัญญาลักษณอันโดดเดนของ
ปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปิ นที่วาดรูปอยูใกลๆ



คํ่า

 Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมคาบัต ร Disneyland โดยทานสามารถซื้อตั๋วออนไลน ไดที่หน าเว็บไซตของ Disneyland Paris) คา
ธรรมเนี ยมแรกเขาโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พารค/คน
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั ้น ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีต ิดงานแฟรหรือมีเทศกาล

วันที่ 6


กิจกรรม

พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ทาอากาศ
ยานชารลเดอโกลล
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาชม พระราชวังแวรซายส(Château de Versailles) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หนึ่ งใน
พระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุดและยังเป็ น1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปั จจุบันอีกดวยแตเดิมนั ้นเป็ นเพียงเมืองเล็กๆที่พระ
มหากษัต ริยราชวงศบูรบงโปรดมาลาสัต วเทานั ้นแตเมื่อพระเจาหลุยสที่14ครั้งทรงพระเยาวเสด็จตามพระราชบิดามาลาสัต วทรง
โปรดพื้นที่บริเวณนี้ มากเมื่อทรงขึ้นครองราชย

บาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารจีน
นํ าทานเดินทางสู LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง แหลง ชอปปิ้ งที่
รวมรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 70 ราน เชน CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU,
FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินคาทองถิ่นของที่ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนรานกาแฟสตารบัค เป็ นตน
นํ าคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคา
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
คํ่า
21.35 น. นํ าทานออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK76 **บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง **
***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. ***



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังแวรซายส
เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหนึ่ งของโลก และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปั จจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็ นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็ นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปั จจุบันก็เป็ นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเที่ยวเขาชม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต
เป็ นเอาทเลตที่ต ั้งอยูไมไกลจากดิสนี ยแลนดปารีส ภายในเป็ นที่ต ั้งของรานคามากกวา
100 รานแบรนดดังหรูหรา ทั้งยังมีรานอาหาร คาเฟ และโซนถายรูปสวยๆ อยูโดยรอบ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. ***

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
่

07.20 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3
ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. ออกเดินทางสู อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอมิเรตส EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง**
***ตั้งแตพีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. ***
***พีเรียตเดินทาง วันที่ 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. ****
คํ่า
18.40 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดวยความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง
***ตั้งแตพีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. ***
***พีเรียตเดินทาง วันที่ 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. ****
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหน าอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหน า 20 วันกอนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 25,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน ในวันเวลาทําการ มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)
3.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา
หน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหน าหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
4. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางน อย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว เนื่ องจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่
ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวนสอบถามทางเจาหน าที่อีกครั้ง
่

5. หลังการจองทัวรและชําระคามัดจํา กรุณาแนบสแกน COPY หน าพาสปอรต และใบกรอกขอมูลคํารองในการขอยื่นวีซาสงกลับ
มา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา
6. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ฯ ใหถ ือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
7. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับ
ผิดชอบทุกกร

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป สายการบินสายการบินเอมิเรตส EK
ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 30 กก.กระเป าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจง
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้ าหนั กกระเป า การสะสมไมล หรืออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดตาม
การเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั ้นๆ
คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)
คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ .
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวคนไทย
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จาย 3%
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม
เงื่อนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทานชําระพรอมคามัดจําทัวร
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
นํ้ าดื่มบริการบนรถ
ทิปสําหรับคนขับรถ ทิปสําหรับไกดทองถิ่น คาทิปหัวหน าทัวร รวมทั้งทริป 55 ยูโร

วีซา
เอกสารการขอวีซาเชงเกน (ประเทศฝรั่งเศส)
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ น
ื วีซา TLS CONTACT (ตึกสาทรซิต ี้ทาวเวอร)
การยื่นวีซาทางสถานทูต จะเก็บหนั งสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัต ิผลวีซา ไมสามารถดึงหนั งสือเดินทางออกมาใชได
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ 7- 15 วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิต ย และ วันหยุดนั กขัต ฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต
หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ตองมีหน าเหลือสําหรับประทับวีซาอยางน อย 2 หน า อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนั งสือเดินทางเลมเกา กรุณานํ า
มาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***สําหรับหนั งสือเดินทาง ตองใชเป็ นหนั งสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เทานั ้น หามใชหนั งสือเดินทางราชการ (สีนํ้าเงิน)
หนั งสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนื อจากหนั งสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***
้

้

้

รูปถาย รูปถายสีหน าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั ้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) สถานทูต อาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่
ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน
หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูต ฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไม
ปฏิบัต ิต ามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูป และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา
หลักฐานการทํางาน
เจาของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ อ
ื ของผูเดินทางเป็ นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
พนั กงานทั่วไป หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุต ําแหน ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่
เดินทางตามโปรแกรม(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใชหนั งสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล
ตองตรงตามหน าพาสปอรต )ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจาก
ทางธนาคารเทานั ้น (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ย่ น
ื วีซา
กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน (ของผูที่ออกคาใชจาย)
**Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหต รงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก
ๆ หน า
***Bank Statement หากธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบที่เป็ นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ น
ื ได รบกวนแจงธนาคารใหออก
เป็ นรูปแบบฉบับเต็มเทานั ้น
**สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีต ิดลบ Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ ต บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชี
สหกรณออมทรัพย พันธบัต ร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยต างๆ**
เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน
บัต รประชาชน
สูต ิบัต ร(กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัต ร(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
กรณีเด็กอายุไมถ ึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุต ร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต มารดามาดวย
หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุต รเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดามาดวย
หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนั งสือระบุยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดาและ
มารดา*สําหรับหนั งสือยินยอมนั ้น ใหขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสํานั กงานเขต หรืออําเภอ*
กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็ นผูมีอํานาจปกครองบุต ร
แตเพียงผูเดียว
กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุต รที่สถานทูต ดวย
ทานไมจําเป็ นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั ้น
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต แจงขอเพิ่มเติม
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริงที่ต องนํ าติดตัวมาในวันที่ต องสแกนลายนิ้ วมือ
บัต รประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูต ิบัต ร (กรณีอายุต ํ่ากวา 18 ปี )
สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต รงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา
เวลาการอนุมัต ิผลวีซาจะอยู 10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิต ย และ วันหยุดนั กขัต ฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใช
ระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด
ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนิ นการของทัวร
้

่

้

้

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริษัทเป็ น
เพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั ้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเป็ นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์ มคืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไมผานทุกกรณี ***

หมายเหตุ
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดต ามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน า เชน บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิต ย หรืออาจะมีการปิ ด
ปรับปรุง หรืออาจทําการจองไมไดเนื่ องจากตองรอกรุปคอนเฟิ รมกอนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ โดยทางบริษัทฯจะ
คํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทานท
ราบลวงหน า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน นอนกอนเดินทาง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั ้น กรณีเดินทางเป็ นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนํ าให
ทานเปิ ดหองพักเป็ นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl)เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 3
เตียงเลย
การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยวSingleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมต ิด
กันหรืออยูคนละชั้น
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ํ่า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดู
รอนเทานั ้น
บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิต ย หรืออาจะมีการปิ ดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบลวงหน า หากทราบเวลาที่แน นอนกอนเดินทาง

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต
ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย :
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง

์

ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

