
#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 โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปราสาทชอมบอรด - ชาโตเชอนงโซ
(ปราสาทเชอนองโซว) - ตูร - ลาพลาส พลูแมโร หรือ Place Plumereau   

Ibis Style
Center หรือ
เทียบเทา

3 ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - รานเบนลักซ - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโป
เลียน - หอไอเฟล - ลองเรือแมน้ําแซนน - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส   

Ibis Paris
Porte de
Bercy หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงปารีส   

Ibis Paris
Porte de
Bercy หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงปารีส   

Ibis Paris
Porte de
Bercy หรือ
เทียบเทา

6 พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล    -

7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปราสาท
ชอมบอรด - ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอนองโซว) - ตูร - ลา
พลาส พลูแมโร หรือ Place Plumereau

กําหนดการทั้งหมด

**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. ***

***พีเรียตเดินทางวันท่ี 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. ***

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

17.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมีเจา
หนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

ค่ํา

20.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย เท่ียวบินท่ี EK 373**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**
***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. ***

***พีเรียตเดินทางวันท่ี 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. ***

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพ่ือเปล่ียนเครื่อง***

03.20 น. ออกเดินทางสู ปารีส โดย เท่ียวบินท่ี EK 71
***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25 น.***

08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) นําทานผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

่ ้ ้ ่ ้ ่ ้ ่



นําทานเดินทางสู ชองบอรด (CHAMBORD) เมืองท่ีตั้งอยูบนลุมน้ําลัวร หน่ึงในแมน้ําสายสําคัญท่ีหลอเล้ียงฝรั่งเศสตอน
กลาง ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. )

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

นําทานชมความงาม ( บริเวณดานนอก ) ของสถาปัตยกรรมแหงฝรั่งเศส ปราสาทชองบอรด (Château de Chambord)
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาปราสาทแถบลุมแมน้ําลัวรและกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมท่ีน่ี

จากนั้นเดินทางสู วังเชอนงโซ (Chenonceau) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) อีกหน่ึงวังงามแหงแควนซ็องทร-วาล
เดอลัวร ท่ีคูควรแกการแวะชม พาทานแวะถายรูปดานนอก โดยวังแหงน้ีนั้นเป็นคํานิยามของคําวา “สมบัติผลัดกันชม” เน่ืองจาก
มีการเปล่ียนเจาของไปมาตลอดประวัติศาสตร ไมวาจะเป็น พระเจาฟร็องซัวรท่ี 1 พระสนมดียาน เดอ ปัวตีเย พระราชินีแคทเธอ
รีน เดอ เมดิชิ ลวนแตเคยเป็นผูครองวังแหงท้ังสิ้น

นําทานเดินทางสู เมืองตูร (TOURS ) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมน้ําลัวร (Loire)
และสถาปัตยกรรมอาคารบานเรือนสวนใหญเป็นแบบโรมัน อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ ฝรั่งเศสกอนท่ีจะมีการยายเมืองหลวง
มาอยูท่ีปารีส

นําทาน ชมเมืองในเขตเมืองเกา โดยบริเวณใจกลางของเมืองเกาจะเป็นท่ีตั้งของจัตุรัส PLUMEREAU เป็นศูนยกลางของ
การทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของ เมือง โดยจัตุรัสถูกโอบลอมไปดวยเหลาอาคารบานเรือนสมัยยุคกลางท่ีงดงาม ซ่ึงบางสวนถูกสราง
ดวยไมซุง อีกท้ังยังรายลอมดวยรานอาหาร และผับตั้งเรียงรายเต็มสองขางทางอันเป็นบรรยากาศท่ีเพลิดเพลินแกการเดินเลนชม
เมืองเป็นอยางมาก

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Ibis Style Center หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ปราสาทชอมบอรด บาย

เป็นปราสาทท่ีใหญท่ีสุดในลุมแมน้ําลัวร สรางในสไตลเรอเนซองสแบบฝรั่งเศสโดยพระ
เจาฟรังซัวรท่ี 1 หลังจากท่ีพระองคไดครอบครองเมืองมิลานและไดเห็นสถาปัตยกรรมแบบ
เรอเนซองสอิตาลี พระองคจึงมีพระประสงคท่ีจะสรางปราสาทใหเป็นท่ีอิจฉาของยุโรปใน
สมัยนั้น



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - รานเบนลักซ - จัตุรัสคองคอรด -
ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ลองเรือแมน้ํา
แซนน - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอนองโซว)

ตูร

ลาพลาส พลูแมโร หรือ Place Plumereau

เป็นปราสาทในประเทศฝรั่งเศส ท่ีมีสะพานขนาดมหึมาทอดขามฝ่ัง ซ่ึงในตอนแรกไมมี
สะพาน แตไดถูกสรางเมื่อ 30ปีตอมา แลวในท่ีสุดก็กลายเป็นรูปแบบในปัจจุบัน เป็น
ปราสาทเกาแก มีอายุมากกวา 400 ปี อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุงหญา และปาเขา จึงมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ตัวปราสาทหลังใหญจะตั้งอยูริมน้ํา และมีการตอเติมสวนแกลลอล่ี
บนตอมอโคง 5 ชอง คลอมลงบนแมน้ําแชร จนทําใหตัวปราสาทท้ังหมดขวางอยูกลาง
ลําน้ํา แตไมขวางกระแสน้ํา เป็นปราสาทท่ีสงางามท่ีสุดในเขตหุบเขาลุมแมน้ําลัวร

เมืองน้ีตั้งอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือและแมน้ําแชรทางตอนใต มีประวัติศาสตร
เกาแกยาวนาน อาคารสวนใหญในเมืองจะมีสีขาวหลังคาน้ําเงิน มีโบสถแหงเมืองตูร เป็น
โบสถท่ีมีชื่อเสียง

เป็นจัตุรัสชื่อวา Place Plumereau มีบานเรือนในยุคกลางซ่ึงบางสวนเป็นไมซุง มีราน
อาหารและผับตั้งเรียงรายเต็มไปหมด ในเขตเมืองเกา ใจกลางเมืองมีอาคารบานเรือน
สไตลเกาแกตั้งอยูใน ลาพลาส พลูแมโร (La Place Plumereau) สวยงามและโรแมนติค
ดวยอาคารบานเรือนสรางดวยไมซุงสลับการกออิฐโบกปูนเหมือนบานสไตลเยอรมัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Ibis Style Center หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) เมืองท่ีแมกระท่ังชาวฝรั่งเศสท่ีอาศัยอยูนอกเมือง
หรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดนไกล กลาววา ตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอใหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะไดสัมผัส
กับความงามและความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือนรานขายของท่ีระลึก รานอาหาร และธรรมชาติท่ีนาตื่นตาตื่นใจ
ตลอดสองขางทางจนถึง กรุงปารีส

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานแวะถายรูปดานหนา พิพิธภัณฑลูฟร (LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ี
ทรงคุณคาระดับโลกจํานวนมาก นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวในปารีสท่ีตองไปเยือน เพราะมีท้ังสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม
และเป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดเกาแก

่ ้ ่ ่



นําทานเดินไปยัง รานเบนลักซ (Benlux) รานคาปลอดภาษีท่ีมีท้ังกระเปารองเทานาฬิกานาหอมเครื่องสาอางและเครื่อง
ประดับใหทานไดเลือกซ้ือ

นําทานผานชม ลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDEP ) ลานประหารพระเจาหลุยสท่ี 16
และพระนางมารีอังตัวเน็ตต อันเป็นจุดเริ่มตนแหงการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส

นําทานเดินทางผานชมถนนสายโรแมนติก ชองปเอลิเซ ( CHAMPS ELYSEES ) ถนนสายยาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ
ปารีสและเป็นตนแบบถนนราชดําเนิน พรอมชมความย่ิงใหญของประตูชัย (ARC DE TRIUMPHE ) อนุสรณสถานท่ีสําคัญ
ของปารีส ไดรับการยอมรับใหเป็นประตูชัยท่ีย่ิงใหญเป็นอันดับสองของโลก รวมท้ังยังมีความละเอียดออนในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยท่ีนับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเย่ียม

นําทานถายภาพสุดประทับใจกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) หอคอยโครงสรางเหล็ก ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญท่ี
สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพ่ือเป็นสัญลักษณแหงงาน World Fair
ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟลเป็นสัญลักษณของประเทศ
ฝรั่งเศสท่ีเป็นท่ีรูจักกันท่ัวโลก

นําทาน ลองเรือแมน้ําแซนชมเมืองปารีส (SEINE CRUISE) ท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

นําทานลองเรือผาน มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ปี เป็นมหาวิหาร
สถาปัตยกรรมสไตลโกธิคท่ีงามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดิน
ถึง 96 เมตร

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น เมนูพิเศษ หอยเอสคาโกฉบับฝ่ังเศส

พักท่ี Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

ปารีส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พิพิธภัณฑลุฟว

รานเบนลักซ

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุด
ในกรุงปารีส

รานเบนลักซ เป็นศูนยรวมสินคาอันหรูหราของนครปารีสท่ีเปิดใหบริการมาตั้งแตปี
1959 รานคาน้ีตั้งอยูท่ีหนาอาหคารชื่อ Carrousel du Louvre ท่ีน่ีมีสินคาใหเลือก
มากมายท่ีเป็นของแบรนดดังตางๆ ท้ังน้ําหอม เครื่องสําอาง นาฬิกาแฟชั่น แวนตา
กันแดด เครื่องหนัง และสินคาไฮเอนดอ่ืนๆ



จัตุรัสคองคอรด

ถนนชองเอลิเซ

ประตูชัยนโปเลียน

หอไอเฟล

ลองเรือแมนํ้าแซนน

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ฝรั่งเศส ท้ังยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงใน
กรุงปารีสอีกดวย

เป็นมหาวิหารท่ีมีอายุมากกวา 800 ปี มีสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดนดวย
หอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถึง 96
เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารี
อังตัวเนตต และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวหรือชอปปงปารีส

 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวหรือชอปปงปารีส

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หอยเอสคาโกฉบับฝ่ังเศส

 Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ท่ีมีครอบคลุม
อยูท่ัวกรุงปารีสท้ังรถไฟใตดินรถเมล หรือ รถTAXI (คาทัวรไมรวมคาบัตรโดยสาร)
อิสระทานสามารถเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
เปิดใหเขาชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา

อิสระเดินเท่ียวชม ยานมงมารต (Montmartre) ซ่ึงเป็นยานศิลปินมากวา 200 ปีแลว สัมผัสกับมนตเสนหและกล่ินอาย
ของวันวานท่ีศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร (Basilica of
Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปินท่ีวาดรูปอยู
ใกลๆ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris)

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ท่ีมี
ครอบคลุมอยูท่ัวกรุงปารีสท้ังรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถTAXI โดยทานอาจเดินทางสู
ดิสนียแลนดปารีส หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไมควรพลาด หรือเขาชม
พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) หรือ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส อายุกวา
800 ปี หรือเดินเท่ียวชมยานมงมารต ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหา
รสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของ
ปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปินท่ีวาดรูปอยูใกลๆ

 คํ่า  Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ทาอากาศ
ยานชารลเดอโกลล

คาทัวรไมรวมคาบัตร Disneyland โดยทานสามารถซ้ือตั๋วออนไลนไดท่ีหนาเว็บไซตของ Disneyland Paris) คา
ธรรมเนียมแรกเขาโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พารค/คน

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ท่ีมีครอบคลุม
อยูท่ัวกรุงปารีสท้ังรถไฟใตดินรถเมล หรือ รถ TAXI (คาทัวรไมรวมคาบัตรโดยสาร)

ทานสามารถเดินทางสู ดิสนียแลนดปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไมควรพลาด
โดยดิสนียแลนดตั้งอยูนอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมารเน ลา
วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแลนดปารีส เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1992 มีเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 350 ไร ซ่ึงคุณจะได
พบตัวละครดิสนียท่ีคุณชื่นชอบ

คาทัวรไมรวมคาบัตร Disneyland โดยทานสามารถซ้ือตั๋วออนไลนไดท่ีหนาเว็บไซตของ Disneyland Paris) คา
ธรรมเนียมแรกเขาโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พารค/คน

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงปารีส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ท่ีมี
ครอบคลุมอยูท่ัวกรุงปารีสท้ังรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถTAXI โดยทานอาจเดินทางสู
ดิสนียแลนดปารีส หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไมควรพลาด หรือเขาชม
พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) หรือ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส อายุกวา
800 ปี หรือเดินเท่ียวชมยานมงมารต ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหา
รสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณอันโดดเดนของ
ปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปินท่ีวาดรูปอยูใกลๆ

 คํ่า  Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังแวรซายส(Château de Versailles) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หน่ึงใน
พระราชวังท่ีมีคนพูดถึงมากท่ีสุดและยังเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวยแตเดิมนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆท่ีพระ
มหากษัตริยราชวงศบูรบงโปรดมาลาสัตวเทานั้นแตเมื่อพระเจาหลุยสท่ี14ครั้งทรงพระเยาวเสด็จตามพระราชบิดามาลาสัตวทรง
โปรดพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมากเมื่อทรงขึ้นครองราชย



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย.63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. ***

บาย

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

นําทานเดินทางสู LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง แหลง ชอปป้ิงท่ี
รวมรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 70 ราน เชน CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU,
FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินคาทองถิ่นของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ตลอดจนรานกาแฟสตารบัค เป็นตน

นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคา
ปลอดภาษีภายในสนามบิน

ค่ํา

21.35 น. นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK76 **บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย.63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. ***

พระราชวังแวรซายส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

 บาย

เป็นเอาทเลตท่ีตั้งอยูไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส ภายในเป็นท่ีตั้งของรานคามากกวา
100 รานแบรนดดังหรูหรา ท้ังยังมีรานอาหาร คาเฟ และโซนถายรูปสวยๆ อยูโดยรอบ

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม เชา

่



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

***ตั้งแตพีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. ***

***พีเรียตเดินทาง วันท่ี 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. ****

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

07.20 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3
ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปล่ียนเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอมิเรตส EK370 **บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง**

***ตั้งแตพีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. ***

***พีเรียตเดินทาง วันท่ี 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. ****

ค่ํา

18.40 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดวยความประทับใจ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง**
 

การชําระเงิน
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 25,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน ในวันเวลาทําการ มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)

3.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

4. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ี
ทานทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว รบกวนสอบถามทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง

่



5. หลังการจองทัวรและชําระคามัดจํา กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํารองในการขอย่ืนวีซาสงกลับ
มา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการย่ืนวีซา

6. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

7. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับ
ผิดชอบทุกกร

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป สายการบินสายการบินเอมิเรตส EK

ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจง
เปล่ียนแปลงในเรื่องของน้ําหนักกระเปา การสะสมไมล หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดตาม
การเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวและยานพานหะตามรายการระบุ .

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%และ หัก ณ ท่ีจาย 3%

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม

เงื่อนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทานชําระพรอมคามัดจําทัวร

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

น้ําด่ืมบริการบนรถ

ทิปสําหรับคนขับรถ ทิปสําหรับไกดทองถิ่น  คาทิปหัวหนาทัวร รวมท้ังทริป 55 ยูโร

วีซา

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศฝรั่งเศส)

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร)

การย่ืนวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใชได  
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ 7- 15   วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต        

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สีเลือดหมู) เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ (สีน้ําเงิน)
หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด***

้ ้ ้



รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ท่ี
ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน

หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไม
ปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูป และตองมาแสดงตัวใหมในการย่ืนวีซา

หลักฐานการทํางาน
เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

พนักงานท่ัวไป   หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศท่ี
เดินทางตามโปรแกรม(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)          

กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจาก
ทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ีย่ืนวีซา

กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน (ของผูท่ีออกคาใชจาย) 

**Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และจะตองมีแสดงท้ังหมดในทุก
ๆ หนา

***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวนแจงธนาคารใหออก
เป็นรูปแบบฉบับเต็มเทานั้น

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ท่ีปริ้นจากอินเตอรเน็ต บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน  บัญชี
สหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ**

เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน

บัตรประชาชน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา 
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและ
มารดา*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ*

กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย 

ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

**  หมายเหตุ **

เอกสารตัวจริงท่ีตองนําติดตัวมาในวันท่ีตองสแกนลายน้ิวมือ 
บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากวา 18 ปี )

สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซา

เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใช
ระยะพิจารณานานกวาท่ีกําหนด        

ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร
้ ่ ้ ้



การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็น
เพียงตัวแทนท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผานทุกกรณี ***

หมายเหตุ
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสมท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา เชน บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปิด
ปรับปรุง หรืออาจทําการจองไมไดเน่ืองจากตองรอกรุปคอนเฟิรมกอนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี โดยทางบริษัทฯจะ
คํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจงใหทานท
ราบลวงหนา หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแนนอนกอนเดินทาง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเท่ียว

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl)เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 3
เตียงเลย

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียวSingleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติด
กันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดู
รอนเทานั้น

บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง
 

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน

หยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของ

ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

์



ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


