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ปารีส - มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล - แซ็ง มาโล - ตูร์ - ชอมบอร์ ด
ปราสาทเชอนองโซ - La Vallee Village Outlet - ปารีส
มองมาร์ ต - ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษี - ห้ างแกลลารี ลาฟาแยตต์
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กาหนดการเดินทาง
20-26 ก.พ.63
24 ก.พ.-01 มี.ค.//27 ก.พ.- 04มี.ค.//02-08 มี.ค.//05-11 มี.ค.//09-15 มี.ค.//12-18 มี.ค.//16-22 มี.ค.//23-29 มี.ค.63
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)

วันที1่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ปารีส
17.30 น.
20.45 น.
23.55 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์
เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโรมโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR833
เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์

วันที่2

ปารีส – มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล – แซ็ง มาโล

01.00 น.
06.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR141
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติช าร์ ล เดอ โกล มหานครปารีส หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุ ลกากร
แล้ ว นาท่ านเดินทางสู่ เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR)เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝั่ง
ทางตอนใต้ของบริ เวณปากแม่น้ าแซน ปั จจุบนั เมืองเล็กๆแห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั กันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่
งดงามแห่ งหนึ่ งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรื อประมงเก่าแก่นาท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์ รีน(Saint
Catherine s) เป็ นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับ
ประดาอย่างวิจิตรจากนั้น นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองมองท์ แซงมิเชล
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ มณฑลบริตานีเพื่อเข้ าสู่ “เมืองมองต์ แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสน
สวยที่อยู่บนเกาะกลางทะเลถึ ง
มองแซงมิ เ ชลให้ ท่ า นได้เ ก็ บ
บรรยากาศอัน แสนโรแมนติ ค
และความประทับ ใจ ท่ า นชม
“โบสถ์ มองแ ซง มิ เ ชล ” ที่
ทอดตัว ยาวอยู่ บ นเกาะกลาง
ทะเลที่สวยงาม วิหารที่ต้ งั อยูบ่ น
เกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝั่ง
ตะวันตก บริ เวณแคว้นนอร์ มอง
ดี ข องประเทศฝรั่ ง เศส ได้รั บ
ประกาศ ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตัวเกาะอันเป็ นที่ต้ งั ของวิหารนั้นเป็ นหิ นแกรนิต โดยมีเส้นรอบ
วงเกาะประมาณ 960 เมตร และสู ง 92 เมตร แล้วถ้าบวกกับความสู งของตัววิหารนั้นแล้วก็จะมีความสู งถึง
155 แมตร บนยอดวิหารเป็ นรู ปปั้ นทองของเทวฑูตมิเชลหลายท่านคงมิได้เคยจินตราการว่าปราสาทแห่ งนี้
จะมีมนต์ขลังที่แสนสง่างาม หากน้ าลดระดับลง ท่านสามารถเดิ นจากฝั่ งสู่ ปราสาทได้เพียงพริ บตา ซึ่ ง

เทีย่ ง
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-20FEB-23MAR20

คา่

เปรี ยบเสมือนสะพานแห่ งธรรมชาติที่เปิ ดปิ ดโดยธรรมชาติให้ท่านได้เดินจากปั จจุบนั สู่ ปราสาทแห่ งความ
ฝัน มีเวลาให้ท่านตรึ งตราตรึ งใจอย่างเต็มที่ จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองแซ็ง-มาโล เป็ นเมืองท่าที่ตงั่
อยูใ่ นกาแพง ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศฝรั่งเศส ในจังหวัดอีเลวีแลน บนเกาะที่ปากแม่น้ า
รองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Mercure Saint Malo Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที3่

แซ็ง มาโล - ชอมบอร์ ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์(ลุ่มแม่ นา้ ลัวร์ )

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าชมภายใน “ปราสาทชอมบอร์ ด”CHATEAU CHAMBORD เมื่อครั้งพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ขึ้น
ครองราชย์ ทรงใฝ่ ฝั น จะสร้ า งปราสาท
ส่ ว นพระองค์เ พื่ อ ไว้รั บ รองพระสหาย
และไว้ เ ป็ นที่ ป ระทั บ เมื่ อ มาล่ า สั ต ว์
ดิ น แดนแถบนี้ ได้รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น
สวนสวรรค์แห่ งฝรั่งเศส เพราะธรรมชาติ
งดงาม ร่ ม รื่ น อากาศดี และไม่ ไ กลจาก
ทะเล เลโอนาร์ โด ดาวินชี เป็ นผูร้ ่ างโครง
(Drawing) การสร้างปราสาทชอมบอร์ ด
แต่ตวั ปราสาทเริ่ มสร้างหลังจากเขาสิ้ นลม
ไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้นาเค้าโครงนี้ไปปรับปรุ งเป็ นแบบ
สมบูรณ์ หลังดาวินชี เสี ยชีวิต 4 เดือน กษัตริ ยฟ์ รองซัวส์ ก็ตดั สิ นใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชมภายนอกปราสาท ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง ลุ่ ม ล้า ลั ว ร์ แห่ ง นี้ คื อ “ปราสาทเชอนองโซ”CHATEAU
CHENONCEAU เป็ นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อาณาบริ เวณโดยรอบเป็ นทุ่งหญ้า และป่ าเขา
จึงมีทศั นี ยภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ตัวปราสาทเป็ นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอ
ซองส์ กับ ศิ ล ปะแบบคลาสสิ คสมัย ใหม่
เข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างต่อเติม หลาย
ครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ า
และมีการต่อเติมส่ วนแกลลอลี่บนตอม่อ
โค้ง 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น้ าแชร์ จนทา
ให้ตวั ปราสาททั้งหมดขวางอยูก่ ลางลาน้ า
แต่ไม่ขวางกระแสน้ าประวัติความเป็ นมา
ของปราสาท ถู ก บัน ทึ ก ไว้ต้ งั แต่ ปี ค.ศ.
1513 โดยโทมาส์ โบลิแยร์ เจ้าหน้าที่จดั เก็บภาษีของแคว้นนอร์มงั ดี เป็ นผูซ้ ้ือไว้ และมอบหมายให้นางแคท
เธอรี นบริ ซองเน ภรรยา คอยควบคุมดูแลและก่อสร้างปราสาทเพิ่มเติม แต่ต่อมาตระกูลโบลิแยร์ ประสบ
ปัญหาการเงินถึงขั้นล้มละลาย ลูกชายของโทมาร์ จึงได้ขายปราสาทนี้ให้กบั พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ในปี ค.ศ.

เทีย่ ง
บ่ าย
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คา่

1535 ซึ่งพระองค์ได้ใช้สถานที่แห่ งนี้เป็ นที่ประทับ ในการเสด็จออกล่าสัตว์ ในบริ เวณนี้ ซ่ ึงปราสาทเหล่านี้
เคยถูกบันทึกไว้ว่าเป็ นปราสาทที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่งและเคยอยูใ่ นภาพยนตร์ต่างๆนับร้อยเรื่ องและเคย
เป็ นปกนิ ตยสารชื่ อดังระดับโลกมากมายตลอดจนภาพยนตร์ ไทยเรื่ องรัตนาวดี ท่านจะได้ชมความงดงาม
อย่างเลอค่าทั้งด้านนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและเพลิดเพลินกับตานานของความเป็ นมาที่น่าสนใจ
ก่อนปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอันสวยงามอันแสนสุ ดประทับใจ นาท่ านออกเดินทางต่ อผ่ านเมือง
ตูร์ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยคุ กลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ นแม่น้ าลัวร์ (Loire River) ใน
อดีตเคยเป็ นส่ วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นัน่ จึงส่ งผลให้เมืองตูร์เป็ นศูนย์กลางแห่ ง
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าลัวร์ที่สาคัญเมืองหนึ่งของประเทศ และยังเคยเป็ นเมืองแห่ งศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์
เมื่อสมัยศตวรรษที่ 4 อยูใ่ นภายใต้การนา ของแซงต์มาร์แตง สังฆราชแห่ งตูร์ และในปี ค.ศ. 1461 พระเจ้า
หลุยส์ที่ 11 ได้ต้ งั ให้เมืองตูร์เป็ นเมืองหลวงของฝรั่งเศสและเมืองนี้ก็เจริ ญรุ่ งเรื องมาก แต่ต่อมาเมืองนี้ถูก
ระเบิดโดยพวกปรั สเซียในปี ค.ศ. 1870 และยังถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็ นเหตุทาให้ผคู ้ นละ
ทิ้งเมืองนี้ ไปและลดบทบาทความสาคัญลงในปี ค.ศ. 1960 แต่ในปั จจุบนั เมืองนี้ ก็กลับมาเป็ นเมืองหลัก
เมืองหนึ่งในแคว้นลัวร์ถึง เมืองบลัวนาท่านชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที4่

Hotel Mercure Centre หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
ตูร์(ลุ่มแม่ นา้ ลัวร์ ) - La Vallee Village Outlet – ปารีส

เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นออกเดิ น ทางเข้า สู่ “มหานครปารี ส ” เมื อ ง
หลวงของประเทศฝรั่ ง เศส ตั้ง อยู่บ นแม่ น้ า แซนน์
บริ เ วณตอนเหนื อ ของประเทศฝรั่ ง เศสบนใจกลาง
แคว้น อี ล -เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้ง ถิ่ น ฐานมากว่ า
2,000 ปี
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นาท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัยที่ร้านค้าปลอดภาษ๊ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุ งปารี ส La Vallee Village
Outlet ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิ
เช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY,
TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ
เครื่ องสาอาง, น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ า
หนั ง และเครื่ องหนั ง อื่ น ๆ มากมาย อื่ น ๆ อี ก
มากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ราคาถูกกว่าข้าง
นอก มี ส่ ว นลดพิ เ ศษให้ เ ฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เท่านั้น
อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ :

Best Western CDG Airport Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที5่
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ปารีส – อิสระทั้งวันในกรุงปารีส

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
อิส ระทั้ ง วัน ให้ ทุ ก ท่ า นเที่ย วชมกรุ ง ปารี ส ปั จ จุ บนั กรุ ง ปารี ส เป็ นหนึ่ ง ในศู น ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ และ
วัฒ นธรรมที่ ล้ า สมัย แห่ ง หนึ่ ง ของโลก และด้ว ยอิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง การศึ ก ษา บัน เทิ ง สื่ อ แฟชั่น
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ระหว่างการ
เดินทางชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของหมู่บา้ นทางชนบทของฝรั่งเศส (ท่ านใดสนใจสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ในกรุ งปารี ส เช่ น หอไอเฟล,ดิสนีย์แลนด์ ปารี ส,พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ ท่ านสามารถติดต่ อสอบถามหัวหน้ าทัวร์
เพื่อแนะนาเส้ นทาง)

พักที่ :
วันที่6

Best Western CDG Airport Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
ปารีส – มองมาร์ ต – ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษี – ห้ างแกลลารี ลาฟาแยตต์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ “ย่ านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขาสู ง 130 เมตร ทางเหนือของปารี สและเป็ น
จุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อวิหารพระหฤทัย ที่
สร้ า งขึ้ นเพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานที่ อุ ทิ ศ แด่ ช าว
ฝรั่ งเศส ที่ เ สี ย ชี วิตจากสงครามกับป รั สเซี ย
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์
Roman-Byzantine สี ขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนิ น
เขามองมาร์ ต นาท่านชมความงามของวิว สวยของ
ปารี ส จนอาจกล่าวว่า เนิ นเขามองมาร์ ตเป็ นเนิ น
แห่ ง ประวัติ ศ าสตร์ และ เนิ น แห่ ง ความฝั น ของ
บรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ที่แห่ งนี้ คือ ที่นดั พบของ
ศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี
การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็ นจานวนมาก อิสระให้ทุก
ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซียง
ในย่านมองมาร์ ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วย
ร้านกาแฟสไตล์ปารี เซี ยง อิสระให้ท่านได้เดินชม
บรรยากาศ และเลือกซื้ อของที่ระลึกต่างๆ จากนั้น
นาท่ านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าตามรสนิยมแบรนด์ ชื่อดังนานา
ชนิด อาทิ นา้ หอม เสื้ อผ้ ากระเป๋า เครื่ องสาอาง
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เทีย่ ง
บ่ าย

22.45 น.

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
จากนั้นสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสิ นค้ า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette ได้เวลา
พอสมควร พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่ สนามบิน(กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่าน
ได้มีเวลาทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR038

วันที7่

กรุงเทพฯ

06.00 น.
08.00 น.
19.00 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR832
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ทางบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์
มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ก.พ.-มี.ค.63

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน
43,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

43,900

43,900

14,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- ปารี ส-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น
3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั แ ล ะ
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณา
หรื อไม่ กต็ าม(ค่ าบริการ 4,800.-)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 10 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่
เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้า
ท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่
สู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใด
ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษท
ั จะต้องใช้
เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20
ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิ ใช่ บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่
เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้า
ออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน
ไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับ
การต่ อรองระหว่ างบริษทั ฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมทีพ่ กั ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษท
ั เริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะ
อย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-20FEB-23MAR20
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

