
 

 

รหัส SRT1901714 

ทัวรฝร่ังเศส France 7 วัน 4 คืน (TG) 
พระราชวังเชอนงโช   ปราสาทช็องบอร   พระราชวังแวรซาย 
อิสระชอปปم�งสุดมันส   กรุงปารีส 
 

 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

9 – 15 ส.ค. 62, 20 – 26 ก.ย. 62          = 69,000 บาท 
11 – 17 ต.ค. 62, 18 – 24 ต.ค. 62, 22 – 28 พ.ย. 62 = 73,000 บาท 

ยนิดีต้อนรับสู่การเดนิทางครั�งใหม่ภายใต้โปรแกรม 
“France 7 Days” 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน �� วัน โดยซื �อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, 
ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ �นเครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ  เกิดขึ �นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 



 

 

วันที� � |  
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ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

นดัหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที�คอย
อํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพ ฯ – กรุงปารีส – ตูร์ 
00.05 น. 

เดนิทางจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย เที�ยวบิน
ที� TG930 เวลา 00.05 – 07.10 น. (ณ เวลาท้องถิ�น
ประเทศฝรั�งเศส) เดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติ
ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั�งเศส จากนั �นเดินทางเข้า
สูก่รุงปารีส 
- เมืองตูร์ เมืองศนูย์กลางทางด้านการศกึษามา

ตั �งเเตย่คุกลาง ที�มีบรรยากาศสดุแสนจะโรแมน
ตกิ 

- พระราชวังเชอนงโช หนึ�งในปราสาทแห่งลุ่ม
แมนํ่ �าลวัร์  

เข้าพกัสูที่� Novotel Tours Center Gaer หรือ
เทียบเทา่ 

พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ�งสุดมันส์ 
- พระราชวังแวร์ซาย พระราชวงัหลวงแหง่หนึ�ง

ของฝรั�งเศส ได้ชื�อว่าเป็นพระราชวงัที�สวยงาม
และยิ�งใหญ่ที�สดุแหง่หนึ�งในโลก 

- อิสระช้อปปิ� งสุดมันส์ กับสินค้าแบรนด์ดัง
มายมาก 

เข้าพกัสูที่� Hotel Mercure Paris La De fense หรือ
เทียบเทา่ 

กรุงปารีส 
อิสระท่องเที�ยวกบัมหานครปารีสที�ขึ �นชื�อว่าเป็นผู้ นํา
ของแฟชั�น เช็คอิน ถ่ายรูป สุดเก๋ กับเมืองที�ไม่เคย
หลบัใหล 
เข้าพกัสูที่� Hotel Mercure Paris La De fense หรือ

เทียบเทา่ 

ปราสาทช็องบอร์ – กรุงปารีส 
- ป ร า ส า ท ช็ อ ง บ อ ร์  เ ป็ น ป ร า ส า ท ที� มี

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ที� เ ป็ น เ อ ก ลัก ษ ณ์  มี ก า ร
ผสมผสานของสถาปัตยกรรมคลาสสิกของ
ฝรั�งเศสและอิตาลี 

- กรุงปารีส มหานครที�มีวัฒนธรรมที�ลํ �าสมัย
แหง่หนึ�งของโลก 

เข้าพกัสูที่ Hotel Mercure Paris La De fense หรือ
เทียบเทา่ 

วันที� � |  

ปารีส - กรุงเทพมหานคร 
ทา่อากาศยานนานาชาตชิาร์ล เดอ โกล เพื�อเดนิทาง
ไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสาย
การบนิไทย เที�ยวบนิที� TG931 เวลา 13.40 – 05.55 
(+1) น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 
 

วันที� � |  

กรุงเทพมหานคร 
05.55 น. 

เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 



 

 

วันที� � | นัดพบเพื�อทาํการเชค็อนิที�สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

21.00 น. 
นดัหมายคณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคาร
ผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 (ประตู 2) 
โดยมีเจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระ
และการเช็คอิน 



 

 

วันที� � | กรุงเทพ ฯ - กรุงปารีส – ตูร์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

00.05 น. 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่มหานครปารีส โดยสายการ
บินไทย เที�ยวบินที� TG930 เวลา 00.05 – 07.10 น. (ณ 
เวลาท้องถิ�นประเทศฝรั�งเศส) เมื�อผา่นพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย นําคณะเดินทางด้วยรถ
โ ค้ ช ป รั บ อ า ก า ศ สู่ เ มื อ ง ตู ร์  ( Tours) เ มื อ ง ที� มี
สถาปัตยกรรมที�งดงาม เชิญสมัผสับรรยากาศที�สวยงาม
เก่าแก่ของเมือง ที�ซึ�งเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรม
โรมันมาตั �งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที� 1 และยังเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาตั �งแต่ยุคกลาง บริเวณ
เขตเมืองเก่าถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนที�มี
เอกลกัษณ์จากอาคารบ้านเรือนยคุกลาง  ให้ทา่นได้ชื�นชม
เมืองที�มีประวตัศิาสตร์มายาวนาน 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าชม ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de 
Chenonceau) หนึ�งในปราสาทแห่งลุ่มแม่นํ �าลัวร์ ที� มี
เอกลกัษณ์ที�โดดเดน่คือตวัปราสาทตั �งคร่อมบนแม่นํ �าเชอ 
(Cher) รายล้อมด้วยสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ภายในมี
แกลอรี�  ที�ใช้เป็นห้องแสดงงานศิลปะอันทรงคุณค่า ให้
ทา่นได้สมัผสักบัการใช้ชีวิตเสมอคนในวงั 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

 



 

 

วันที� � | ปราสาทชอ็งบอร์ – กรุงปารีส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

เข้าพักสู่ท ีNovotel Tours Center Gare หรือเทยีบเท่า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ได้เวลานําท่านท่องไปยังดินแดน ปราสาทช็องบอร์ 
(Chambord) ปราสาทที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในบรรดาเหล่า
ปราสาทที�ตั �งอยู่ในลุ่มแม่นํ �าลัวร์ มีสถาปัตยกรรมที�เป็น
เอกลกัษณ์ของการผสมผสานสถาปัตยกรรมที�คลาสสิค 
อ่อนช้อย เป็นศิลปะแบบฝรั�งเศสที�แท้ รวมกบัศิลปะแบบ 
Renaissance ข อ ง อิ ต า ลี  4 ด้ า น ใ น ป ร า ส า ท มี
ประติมากรรมและมีการออกแบบ ตกแต่งอย่างหรูหรา 
ความยิ� งใหญ่และงดงาม ประกอบกับบรรยากาศ
ท่ามกลางธรรมชาติสุดโรแมนติก ตัวปราสาทยังเป็น
ต้นแบบปราสาท ของเจ้าชายอสูรในนิทาน Disney เรื�อง 
Beauty & The Beast อีกด้วย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
มุ่ งหน้าสู่  มหานครแห่งแฟชั�น  กรุงปา รีส (  Paris )  
มหานครที�มีวฒันธรรมที�ลํ �าสมยัแห่งหนึ�งของโลก เมืองสดุ
โรแมนตกิ ที�มีมนต์เสนห์่ ทั �งในด้านแฟชั�น เศรษฐกิจ ศลิปะ 
ประวัติศาสตร์  มีสถาปัตยกรรมที�สวยงามจากการ
ออกแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ เริ�มต้นกันที�ถนนชองป์เอลิเซ่ 
ผ่าน ประตูชัยฝรั� งเศส (Arc de Triomphe) ให้ท่านได้
ถ่ายภาพเซลฟี� ประหนึ�งเซเลปที�เฉิดฉาย พร้อมชิลล์กับ
บรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) 
โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก ฝั�งตรงข้ามกับ
หอไอเฟล ทําให้จดุชมหอไอเฟลแบบมมุกว้างที�ดีที�สดุ และ
ผ่านชมมหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame 
Cathedral) ถือเป็นมหาวิหารแหง่แรกที�สร้างในสไตล์โกธิค 
หนึ�งในมหาวิหารชื�อดงัของโลก ที�จารึกในประวัติศาสตร์
ชั �นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที�สวยงามทั �งภายนอก-
ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี�ยวกับ
ศาสนาและวฒันธรรม 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

 

 



 

 

วันที� � | พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ�งสุดมันส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าพักสู่ที� Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทยีบเท่า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace 
of Versailles) ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในปฐพี ดําริสร้างขึ �นโดย
พระเจ้าหลยุส์ที� 13 แห่งฝรั�งเศส ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 
30 ปีและที�นี�ยังเป็นชนวนสําคญัของการเกิดปฏิวัติครั �ง
สําคญัในฝรั�งเศส ทกุส่วนของพระราชวงัทําด้วยหินอ่อน
สีขาว มีการตกแต่งภายในอย่างวิจิตร ทุกห้องล้วนมี
เครื� องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที� มี
ชื�อเสียง มัคคุเทศก์ท้องถิ�นจะนําพาท่านชมห้องต่าง ๆ 
ของพระราชวัง นอกจากนี �สวนด้านหลังยังยิ�งใหญ่
อลังการไม่แพ้ตวัพระราชวงั ตกแต่งด้วยรูปแบบบาโรก 
ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจและความรู้ทาง
ประวตัศิาสตร์อยา่งไมมี่วนัลืมเลือน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลากลับสู่มหานครปารีส ถึงเวลาแล้วที�ขาช้อป
หลายๆทา่นรอคอย ณ ห้างสรรพสินค้าที�โดง่ดงั มีชื�อเสียง
มากที�สุด ได้แก่  ห้างแกลลอรี� ลาฟาแยต (Galeries 
Lafayette) มีสินค้าแบรนด์เนม และของที�ระลึกมากมาย 
อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ขาช้อป การได้เข้าไปเดินเล่นในห้างนี �ก็คุ้มค่าแล้ว 
เพราะภายในมีการตกแต่งอย่างหรูหรา ฟู่ ฟ่าสมกับเป็น
ห้างของชาวปารีเซียงอยา่งแท้จริง 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 

 



 

 

วันที� � | กรุงปารีส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าพักสู่ที� Hotel Mercure Paris La De fense หรือเทียบเท่า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
วันนี �จะเป็นวันที�ท่านจะได้ท่องเที�ยวเก็บตก นครปารีส 
สมัผสัความหรูหราอลงัการของเมืองแห่งนี � นครที�ขึ �นชื�อ
วา่เป็นผู้ นําของแฟชั�น มนต์เสนห์่อนัล้นเหลือทําให้เมืองนี � 
ติด 1 ใน 10 ของโลกที�นักท่องเที�ยวมีความต้องการมา
เยือนมากที�สดุ อิสระให้ทกุท่านเก็บภาพความประทับใจ
ของวิวเมืองปารีสในทกุมมุเมือง 

เพื�อไมใ่ห้เป็นการรบกวนการทอ่งเที�ยวมหานครปารีส
อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและคํ�า 

 

 



 

 

วันที� � | ปารีส - กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าพักสู่ที� Hotel Mercure Paris La De fense หรือเทียบเท่า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
10.00 น. 

หลงัจากดื�มดํ�ากบัความหรูหราของเมืองแล้ว ได้เวลาเดินทางไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอโกล เพื�อ
ทําการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการช้อปปิ�ง จากนั �นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย 
เที�ยวบนิที� TG931 เวลา 13.40 - 05.55 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 



 

 

วันที� � | กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

05.55 น. 
เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

“ขอขอบพระคณุสําหรับความสนใจ และความไวว้างใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แลว้พบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 



 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีทางบริษัทไดจดัเตรียม น้ําพริกแหง น้ําจิ้มตางๆ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หรือ
ขนม บริการใหระหวางการเดินทาง โดยมิไดรวมอยูในคาทัวร 

 
เงื่อนไขและคําแนะนาํสําหรับการซื้อทัวร 

PERIOD 

Tour 
Fare 

Adults 

Child 
4-12 
With 
Bed 

Child 
4-6 

No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO 
TKT 
ADL 

 9 - 15 Aug 19 69,000.- 62,100.- 55,200.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
 20 - 26 Sep 19 69,000.- 62,100.- 55,200.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
 11 - 17 Oct 19 73,000.- 65,700.- 58,400.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
 18 - 24 Oct 19 73,000.- 65,700.- 58,400.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 
 22 - 28 Nov 19 73,000.- 65,700.- 58,400.- 9,770.- 11,250.- สอบถาม.- 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษสีนามบิน  
 คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานที่ ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทช็องบอร / พระราชวังแวรซายส 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาในระดับ

เดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละ

ประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถาม
รายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (เชงเกน) ** พักในประเทศฝรั่งเศส 4 คืน ** 
 น้ําด่ืม 1 ขวด / ทาน / วัน 
 
 



 

 

 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) 
Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ทั ้งน้ี
ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความประสงคจะเพิ ่มความ
คุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและ
เท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทาย
ใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 

คาทัวรไมรวม : 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูก

เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่สั่ง

มาในหองพัก คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัท
จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียง
อยางเดียว ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรผาน Tour Agency และ ชําระเงิน
มัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที ่เหลือ
ลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทาง
บริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปน้ี (Cannot make your 
reservation) : 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู เดินทางที ่บงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที ่เกี ่ยวของกับการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง 

หรือกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูท่ีดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, 

เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไข
ระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวม
เดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเที่ยวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต (5 
เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 

ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO 
SHOW 

หัก 100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได 

โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวี
ซา และคาเปลี ่ยนชื ่อตั ๋วเทานั้น (แตจะตองไมอยู ในเงื ่อนไขของตั ๋วที ่เปน NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND) 



 

 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการ
ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีทีท่านไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวี
ซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวา
การยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวรใหแก
ผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอัน
ไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ข อ ง  บ .  Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd  ที่ระบุความรับผิดชอบไวใน
กรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และ
จะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการ

เดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั ่งของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได   



 

 

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผู
เดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจ
ในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
น้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟ
ฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการ
บินเทาน้ัน 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะ

พักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวาง
รูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมที่
อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศา
เซลเซียสตอป จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 - 4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลี ่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 
 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความ



 

 

สะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปนหองพักแบบ 
DOUBLE SINGLE USE ได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับ
จองผานทาง Online ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่ระบุ
ไวในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาว
ได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เนื่องจากได
ชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจาก
เจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใช

บริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ 
/ ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการ
เรียกคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หากสัมภาระ
ของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75  น้ิว) x 56เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�า
อาจจะถูกกําหนดใหมีนํ ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ ้นอยู กับ
ขอกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในนํ้าหนัก



 

 

สวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทาน
ในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแกการ
เปนกระเป�าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ เปนตน 
โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�า
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะ
เปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญ
หาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการ
ชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, 

โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 
 
 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวก
ในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลาย่ืนประมาณ 10 วันทําการ 

(ในการยื่นคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคาํ
รองขอวีซาประเทศฝร่ังเศส) 

ศูนย TLScontact สาทรซิต้ีทาวเวอร ช้ันที่ 12 ถนนสาทรใต (ใกลสถานีรถไฟฟ�าชองนนทรี) 
 

1. พาสปอรตที ่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมี
พาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ทานจะตอง
นําไปแสดงดวย เพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหาม
สแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูปไมสวมแวนตา และตองเห็นหูและ
คิ้วอยางชัดเจน  

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที ่เริ่ม
ทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 

5. Slip เงินเดิอน (Pay slip) ยอนหลัง 3 เดือน ( ถามี ) 
6. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทพรอมวัตถุประสงคที่คัดไวไมเกิน 6  

เดือน 
7.  กรณีที ่ เป นนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” 

(ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
8. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยส วนตัวของผู เดินทางยอนหลัง 3 เด ือน ( 

ภาษาอังกฤษ ) โดยตองอัพเดทถึงเดือนปจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือก
เลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื ่อกลับสู
ภูมิลําเนา เพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใช



 

 

 
 
 

บัญชีใดบัญชีหนึ ่งในการยื ่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัว (เปนภาษาอังกฤษ)  

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
9. กรณีที่บริษัทของทาน ทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึง
ฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อ
ผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

10. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึง 
จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ ่งได ณ ที ่ว าการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง 

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

12. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัท
ฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 

13. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 

ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


