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06.00 น. พร้อมกันท่ี สายการบินเอมิเรตต์ 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK 375  (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึง  (เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง) 

14.50 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK 75 

19.30 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝร่ังเศส หน่ึงในจุดหมาย
ปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนท่ีแม้กระท่ังชาวฝร่ังเศสท่ีอาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด 
หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักคร้ัง จากน้ัน
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ
แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินปารสี ชารล์ เดอ โกลด์   
                 (-/-/-) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่  เป็นเมือง
หลักของจังหวัดกาลวาโดส ในแคว้นนอร์ม็องดีทางตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส และยังเป็น
เมืองส าคัญท่ีถูกเลือกให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติติภารกิจในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หรือท่ีรู้จักกันดีใน
นามของ แผนยุทธศาสตร์นอร์ม็องดี (D-Day) ซึ่งผลจากแผนยุทธศาสตร์น้ีเอง ท าให้เมืองก็อง
หลายส่วนเสียหายจากภัยสงคราม 

 

น าท่านถ่ายรูปกับ เป็นโบสถ์ท่ีสร้างขึ้นคร้ังแรกในสมัยของ
พระเจ้าวิลเลี่ยมท่ี 1 เช่นเดียวกับปราสาทเมืองก็อง จุดประสงค์ของการสร้างโบสถ์แห่งน้ีคือเพ่ือ
ไถ่บาปจากการแต่งงานกับลูกพ่ีลูกน้องของพระองค์โบสถ์ชายมีบทบาทในประวัติศาสตร์ของ
ฝร่ังเศสหลายต่อหลายอย่าง ท้ังการถูกปรับปรุงต่อเติมจากโบสถ์ท่ีมีนักบวชอาศัยอยู่ให้กลายเป็น
สถานท่ีส าหรับรับรองแขกส าคัญ , โรงเรียน หรือการเป็นท่ีหลบภัยของชาวเมืองก็องใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซึ่งท าให้โบสถ์ได้รับความเสียหายบางส่วน ก่อนจะถูกซ่อมแซม หน่ึงในโบสถ์
ท่ีมีห้องโถงสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส 

  

วันที่สอง เมืองก็อง • โบสถ์บุรุษ • มงต์ แซงต์มิเชล • เมืองแรนส์     
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  
สถานท่ีท่ีถูกใช้โปรโมตการท่องเท่ียวของฝร่ังเศสมากท่ีสุด ด้วยความงดงาม และความ

มหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม บ้านเรือนท่ีต้ังอยู่บนเกาะกลางน้า นอกชายฝ่ังในเวลาน้าขึ้นมงต์แซงต์
มิเชล จะลอยอยู่กลางน้าแต่เวลาน้าลงชายหาดขาวจะเช่ือมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก
น าท่านชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพ่ือชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของมงต์ แซงต์มิเชล 
ซึ่งเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 8 ชมโบสถ์ท่ีอยู่บน ยอดเขา MONT TOMBE ท่ีจุดเร่ิมต้น
ของท่ีน่ี ชม วัด ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชม ตัว
เมืองเก่า ท่ีมีป้อมปราการล้อมรอบจากน้ันมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปป้ิง บนถนนเส้น
เดียวของเกาะท่ีมีร้านขายของท่ีระลึกบริการมากมาย 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่   เมืองหลวง
ของแคว้น Brittany เมืองในยุคกลางท่ีอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และมีความหลากหลายของ
ศิลปะในสมัยยุคกลาง จากน้ันเดินชม Place de la Mairie ท่ีต้ังของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town 
Hall) และโรงละครของเมือง ผ่านชม มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ท่ี
สร้างต้ังแต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 6 เพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ
แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่   
เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศสบนแม่น้าซาร์ตท่ีบรรจบกับแม่น้าฮุยส์น 

จากน้ันน าท่านชม โบสถ์
คาทอลิก ท่ี ต้ังอยู่ในเลอม็องประเทศฝร่ังเศส อาสนวิหารแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับนักบุญจู
เลียนแห่งเลอม็องบิชอปองค์แรกของเมืองผู้ซึ่งก่อต้ังศาสนาคริสต์ในพ้ืนท่ีประมาณต้นศตวรรษท่ี 
4 การก่อสร้างมีอายุต้ังแต่ศตวรรษท่ี 6 ถึงศตวรรษท่ี 14 และมีองค์ประกอบแบบโกธิกแบบ
ฝร่ังเศสมากมาย 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

วันที่สาม เมืองเลอม็องส์ • อาสนวิหารเลอม็อง • เมืองตูร์ • จัตุรัสพลูแมโร • โบสถ์มหาวิหารตูร์ • โบสถ์
อาสนวิหารตูร ์• ชมเมืองตูร ์               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยระหว่างแม่น้า Cher และแม่น้า Loire ของฝร่ังเศส มีความส าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ บรรยากาศอาคารบ้านเรือนแบบโรมัน อดีตเมืองหลวงของฝร่ังเศสก่อนท่ีจะมีการ
ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ท่ีปารีส 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการ
เดินชมเขตเมืองเก่า บริเวณ 

ศูนย์กลาง
ของการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร 
และผับ 

จากน้ันน าท่านเดินเท่ียวชม โบสถ์
อาสนวิหารตูร์ Tours Cathedral, 
มหาวิหารตูร์ Chateau de Tours, 
Basilica of Saint Martin แ ล ะ
พิพิธภัณพ์ Musee des Beaux Arts de Tours 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ค่า  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
พิเศษ! เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว พรอ้มไวน์แดง 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  
ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบ
นัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์
หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม  ต้ังอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าลัวร์ 
เป็นปราสาทยอดฮิตในลุ่มแม่น้าลัวร์ท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุด เป็นปราสาทสไตล์เรเนซองส์ 
(Renaissance) ปราสาทเชอนองโซถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 16 ประมาณปี 1514-1522 เพ่ือ
เป็นทรัพย์สินให้แก่ตระกูลสูงศักดิ์ตระกูลหน่ึง เมื่อสมัยก่อน ปราสาทเชอนองโซมีช่ือเรียกว่า 
"Château des Dames" มาจากการท่ีพระเจ้าอ็องรีท่ี 2 (Henri II) ได้ท าการยกปราสาทแห่งน้ีแก่
ภรรยาเก็บ ดิอาน เดอ ปัวติเย่ร์ (Diane de Poitiers) ผู้ท่ีซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในการออกแบบ
ปราสาทแห่งน้ี และแรกเร่ิมเดิมทีน้ันปราสาทท่ีแรกท่ีสร้างขึ้นต้ังอยู่ห่างจากท่ีต้ังปัจจุบันประมาณ 
600 เมตร ถูกไฟไหม้เสียหายจนหมด เหลือเอาไว้เพียงปราสาทท่ีต้ังอยู่ในปัจจุบันน้ี 

  

วันที่สี ่ ปราสาทเชอนงโซ • พระราชวังอ็องบวซ • พระราชวังช็องบอร ์• ออรเ์ลอ็อง  
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านชม  สร้างบนเนินสูงท่ีมองลงมายัง
แม่น้าลัวร์เพ่ือใช้ในการควบคุมทางยุทธศาสตร์ ท่ีมาแทนท่ีในยุคกลางด้วยสะพาน พระราชวังเร่ิม
สร้างเป็นคร้ังแรกในคริสต์ศตวรรษท่ีสิบเอ็ด เมื่อ Fulk Nerra เคานต์แห่งอ็องฌูสร้างท่ีมั่นขึ้นด้วย
หิน ด าเนินการสร้างเสริมใหม่อย่างเต็มท่ีท่ีเร่ิมขึ้นในปี ค.ศ. 1492 เร่ิมต้นในแบบปลายสมัย
สถาปัตยกรรมกอธิควิจิตรแบบฝร่ังเศส และหลังจากปี ค.ศ. 1495 พระองค์ก็ทรงจ้างช่างหินชาว
อิตาลีมาสองคน คือ โดเมนีโก ดา กอร์โตนา และฟรา โจกอนโดท่ีท าให้สถาปัตยกรรมของ
พระราชวังอ็องบวซเป็นสถาปัตยกรรมช้ินแรกๆ ของฝร่ังเศสท่ีตกแต่งลวดลายแบบยุคเรอเน
ซองซ์ ส่วนช่างก่อสร้างชาวฝร่ังเศสท่ีได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารก็ได้แก่ กอแล็ง บียาร์, กีโยม 
เซอโน และหลุยส์ อาร์ม็องฌาร์ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากน้ันน าท่านชม  
ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าลัวร์ บริเวณเขตชนบทอย่างช็องบอร์ ในจังหวัดลัวเรแชร์ ซึ่งบรรยากาศ

บริเวณน้ีน้ันมีเเต่ความสวยงามของธรรมชาติท่ีงดงามอย่างมาก มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นอย่าง
มากในยุคเรอเนซองส์ โดยเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างปราสาทในยุคกลางของยุโรปกับ
สถาปัตยกรรมในยุคน้ัน จนกลายมาเป็นผลงานช้ินเอกอีกช้ินในยุคเรอเนซองส์เลยก็ว่าได้ โดยตัว
ปราสาทน้ันมีความสูงมากกว่า 156 เมตร มีห้องหับต่างๆ มากกว่า 426 ห้องเลยทีเดียว นอกจากน้ี
เเล้วยังมีเตาผิงมากกว่า 282 เตาอีกด้วย ถือว่าเป็นจ านวนเตาผิงท่ีมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับ
ปราสาทอ่ืนๆ และมีบันได้กว่า 77 จุด พร้อมกับ งานประติมากรรมและแกะสลักมากกว่า 800 ช้ิน
เลยทีเดียว นับว่าเป็นปราสาทท่ีโอ่อ่าและสวยงาม 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่   เป็นเมือง
ท่ีต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส ตัวเมืองต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้าลัวร์ ตรงท่ีแม่น้าโค้งไปทาง
ใต้ไปยังมาซิฟซ็องทราล 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ
แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่   เมื่องหลวง
สุดโรแมนติกของประเทศฝร่ังเศส หน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนท่ีแม้กระท่ัง
ชาวฝร่ังเศสท่ีอาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดท่ีมีลม
หายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักคร้ัง 

    

วันที่ห้า กรุงปารสี • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์• รา้นเบนลักซ์ • โบสถ์แซงท์ ชาแปลล์ • ประตูชัยอารก์เดอทรยีงฟ์  
• ถนนช็องเซลีเซ                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ 
อดีตพระราชวังหลวงท่ี

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บและจัดแสดงสมบัติล้าค่า
กว่า 35,000 ช้ิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอน
น่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปรา
ดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปป้ันเทพไนกี้ 
และรูปป้ันเทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น  จุดเด่นของ
พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีน้ันคือพีระมิดแก้วท่ีเป็นทางเข้า
ด้านหน้า ท่ีออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกช่ือ
ดังชาวจีน-อเมริกัน 

 

ท่านจะได้พบกับภาดวาดช่ือดังก้องโลกท่ีมีช่ือว่า ภาพวาดหญิงสาวผู้มี
รอยย้ิมเป็นปริศนาท่ีไม่รู้ว่าเธอจะย้ิม หัวเราะ หรือร้องไห้ ผลงานภาพเขียนสีน้ามันอันมีช่ือเสียง
ของศิลปินช่ือดัง  ท่ีถูกเก็บรักษาอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์แห่งน้ี 

 

พาท่านเดินไปยัง  ร้านค้าปลอดภาษีท่ีมีท้ัง กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา 
น้าหอม เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ 



 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าชม 
 เป็นโบสถ์น้อยของ

นิกายโรมันคาทอลิก ต้ังอยู่ท่ีกรุงปารีสในประเทศ
ฝร่ังเศส เป็นสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิก 
แซ็งต์-ชาแปลอาจจะถือกันว่าเป็นงานช้ินท่ีงดงาม
ท่ีสุดของสถาปัตยกรรมแรยอน็องซึ่งเป็นสมัยหน่ึง
ของสถาปัตยกรรมกอทิก ด้านในของโบสถ์น้ันมี
ท้ังหมด 2 ช้ัน  ท่ีช้ันล่าง เป็นท่ีส าหรับคนท่ัวไป 
และด้ านบนเป็นท่ีส าหรับเหล่าขุนนางและ
ครอบครัวช้ันสูง ในห้องท่ีช้ัน 2 น้ันถูกตกแต่งด้วย
กระจกท่ีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 600 ตารางเมตร หน้าต่าง
กระจกแต่ละบานน้ันจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ท้ังหมด 15 บาน แต่ละบานมีความสูง 15 
เมตร แค่ขนาดก็ฟังดูย่ิงใหญ่แล้ว ย่ิงไปกว่าน้ัน 
หน้าต่างแต่ละบานไม่ได้มีแค่สีสันท่ีชวนหลงไหล

เท่าน้ัน หากแต่ว่ามันมีเร่ืองราว แต่ละบานน้ันจะมีเร่ืองราวท่ีแตกต่างกันออกไป 

 น าท่านถ่ายรูปกับ 
 วงเวียนท่ีเช่ือมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดย

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ 
โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้างในรัชสมัย
ของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์
ลิทซ์ เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากน้ัน ประตูชัย
แห่งน้ีก็ยังเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 
1 อีกด้วย อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 
เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยังเป็นท่ีต้ังของ
ถนนสายท่ีโด่งดังท่ีสุดของโลกสายหน่ึง น่ันคือ 

 ถนนท่ีได้ช่ือมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของการขยายพ้ืนท่ีสวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระ



 
 
 
 
 
 
 
 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มา
สร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ีบนถนนแห่งน้ีมี
มูลค่าสูงท่ีสุดในยุโรป และเป็นท่ีต้ังของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายท้ัง Louis Vuitton, 
Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน หรือหาก
ท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอรี่ชิลๆ ตลอดถนนเส้นน้ีก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่น 

 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ
แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด ณ 
 แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดงาน

ส าคัญๆ ของประเทศอยู่หลายคร้ัง แต่โด่งดังด้วยเพราะ
ทัศนียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น ได้
อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีน้ัน ถือเป็น
สัญลักษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง หอ
ไอเฟลน้ัน ต้ังตามช่ือของสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล 

เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เมื่อมีภาพยนตร์เรื่องใดท่ีจะกล่าวถึง
ปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ท่ีเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
แห่งน้ีอยู่ด้วยเสมอ 

วันที่หก จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปกับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้าแซน • แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ • เอาท์
เล็ท ลาวาเล่           (เช้า/กลางวัน/-) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่าน  ชมบรรยากาศรอบ
เมืองปารีส เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมนติก
ท่ีสุดของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางน้ันจะ
ผ่านสถานท่ีส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน 
PONT DE L'ALMA ส ะพานอ เ ล็ ก ซาน เ ดอ ร์ ท่ี  3 
พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสน
วิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่
ควรพลาดเมื่อมาปารีส 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารท้องถิ่น พิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต า
หรบัฝรั่งเศส พรอ้มไวน์แดง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อป
ป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ 

 เปิดท าการคร้ังแรกเมื่อปี 
ค.ศ.1912 เดิมเป็นร้านค้าเล็กๆบนถนนลาฟา
แยตต์ และห้างแห่งน้ีเป้นท่ีนิยมเป็นอย่างมาจึงได้
มีการขยับขยายพ้ืนท่ีให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งห้างแห่งน้ีมี
ลักษณะท่ีโดดเด่นอย่างมาก ภายในตกแต่งอย่าง
สวยงามโดยเฉพาะตัวหลังคาจะเป็นหลังคาโดม
ขนาดใหญ่ สร้างด้วยโครงเหล็กประดับไปด้วย
กระจกสีมีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว ตัวอาคารใช้
ปูนป้ันแกะสลักตกแต่งโดยรอบอย่างสวยงาม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 
แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านค้าแบ

รนด์ เ นมดั งม ากมายกว่ า  7 0  ร้ าน  สั ม ผั ส
ประสบการณ์การช้อปป้ิง ท่ีครบครันด้วยสินค้า
ช้ันน า ต่ า งๆ  มากมาย  เ ช่น  Celine, Kenzo, 
Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois 
Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, 
Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, 
Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy 
ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 

 

ได้เวลาอันสมควร เพ่ือให้
ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ EK76 **บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

 

07.20 น. เดินทางถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น. เดินทางสู่   โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

วันทีเจ็ด ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ        
                      (-/-/-) 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน
เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุตา่กว่า 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุตา่กว่า 
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ทา่น 
(ไม่มเีตียง) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

08 – 14 มนีาคม 2566 26+1 83,999 83,999 82,999 16,900 

ราคารวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ท้องถิน่ ค่าเข้าแต่ละสถานที่ตามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
เพ่ิมเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 
หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศน้ันๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว
และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปน้ี 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่าน้ัน  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 
ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะน้ัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 
ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก
ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง
จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท



 
 
 
 
 
 
 
 

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี
เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง
ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ
บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดีย่วSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง
กับวันเหล่าน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ
เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 
เปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ



 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า
ทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า
เปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 



 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

  

 

 

 

 

             



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


