เบลเยี่ยม – ฝรัง่ เศส 9 วัน
หลายเมืองสวยๆ ที่ท่านอาจยังไม่เคยไป
ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ นําท่านชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็ นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าทีส่ าํ คัญคือ
สหภาพยุโรปยังต้องตัง้ สํานักงานใหญ่ อยู่ท่ีน่ีและเมืองนี้จตุรสั กลางเมืองสวยมาก เก๊นท์, บรู จจ์ เมืองสวยน่ ารักที่สุด เยือน
มองต์ แซงต์ มิเชล เมืองบนเกาะทีน่ ่าชม ทีฝ่ รัง่ เศสใช้ภาพเมืองนี้เชิญชวนให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือนฝรัง่ เศส โดวิลล์ เมืองทีค่ ุณจะ
หลงเสน่ห ์ ตูร ์ เมืองสวยสุดในแถบลุ่มแม่นาํ้ ลัวร์ นําท่านเยี่ยมชม 2 ปราสาทสวย ปราสาทปราสาทชอมบอร์ด และเชอนองโซว์
ช้อปปิ้ งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติค ชมพิพธิ ภัณฑ์ลฟุ ว์ ชมโมนาลิซ่า วีนสั ตัวจริง ฯลฯ
สายการบิน
โรงแรม
รถโค้ช
อาหาร
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
00.30 น.
07.40 น.

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป / ปารีส เน้นโรงแรมในเขตชัน้ ใน
มาตรฐานยุโรป / ลิฟท์ ขึ้นหอไอเฟิ ล
เช้าแบบอเมริกนั , เทีย่ งและคํา่ ไทย, จีน, พื้นเมืองบ้างเพือ่ บรรยากาศ
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
เราเป็ นทัวร์ทเ่ี น้นการพักโรงแรมในเขตชัน้ ใน
กรุงเทพฯ
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษทั คอยให้
การต้อนรับ
กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) – บรูจจ์ – เก๊นท์
ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 934
ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศ
เบลเยี่ยม นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําชม
กรุ ง บรัสเซลล์ เมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุ โรป
ด้ว ย
สถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสานทัง้ โกธิคและบาร็อค ชมศาลาว่าการนคร
บรัสเซลส์ จตุรสั กลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่าง
งดงามยิง่ ชมหนู นอ้ ยแมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมีย่ ม สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ฯลฯ
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ออกเดินทางสู่เมืองบรู จจ์ (BRUGGE) เมืองเก่าที่ได้ช่ือว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม นําท่านชมตัวเมืองบรู จจ์
เมืองเก่าของ เฟลมมิช ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ น
อย่างดีและได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่สวยมากอีกแห่ง
หนึ่งของยุโรป ผ่าน ชมศาลาว่าการเมืองทีม่ อี ายุ
ร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ทีส่ ูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหาร
โฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ทีท่ ่านจะประทับใจในความงาม แลว้ ออกเดินทางสู่เก๊นท์
(GHENT / 40 กม.) เมืองเก่าทีส
่ วยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็ นเมืองเก่าที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของเบลเยีย่ ม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
เก๊นท์ – ลิ ลล์ (ฝรัง่ เศส) – โดวิลล์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองเก๊นท์ มวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นําชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจําเมืองอายุกว่า
500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึง่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลมาจากยุคสงคราม
ครู เสด จากนัน้ ออกเดินทางเมืองลิลล์ (LILLE) เมืองสวยทางตอนเหนือสุดของประเทศฝรัง่ เศส ที่ได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นเมืองหลวงแห่งศิ ลปะ วัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2004 ผ่านชมป้ อมปราการแห่งลิลล์
(QUEEN OF CITADEL) ทีอ
่ อกแบบโดยสุดยอดสถาปนิกโวแปง
มีล กั ษณะเป็ น รู ป ดาวห้า แฉก และเป็ น ต้น แบบของการสร้า งตึ ก
แพนตากอนในสหรัฐอเมริกา จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองเก่าที่มกี าร
ผสมผสานระหว่างความเป็ นโบราณสถาน และสถาปัตยกรรมยุคใหม่
ได้อย่างลงตัวให้ท่านได้เดินเล่น หรือนัง่ พักผ่อนบริเวณจตุรสั เดอโกล
ที่คึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอังกฤษ จนทําให้มี
ชื่อเรียอกอีกชื่อหนึ่งว่า EURO PLACE (จตุรสั แห่งทวีปยุโรป)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) เมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล
ทีม่ ที ่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มตี กึ สวยงามทัง้ เมือง
ถูกยกให้เป็ น "QUEEN OF THE NOMAN BEACHES" เมืองทีเ่ ต็ม
ไ ป ด้ว ย บ้า น ไ ฮ โ ซ ริ ม ท ะ เ ล โ ด ย ถู ก ข น า น น า ม ว่ า PARISIAN
RIVIERA ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 19 เมือง โดวิลล์กลายเป็ นเมืองพักผ่อน
ของชนชัน้ สูง คนรวย และคนมีช่อื เสียง เป็ นเมืองทีม่ ดี าราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็ น
ประจํา นอกจากนัน้ ยังเป็ นเมืองแรกที่ COCO CHANEL มาเปิ ดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครัง้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่ านเข้าที่พ กั โรงแรม NORMANDIE BARRIER
หรือระดับเดียวกัน
โดวิลล์ – มองต์ แซงต์ มิเชล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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10.00 น.
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
***
วันที่หก
เช้า

ออกเดินทางสู่มองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสัญลักษณ์ทฝ่ี รัง่ เศสใช้โฆษณาชักชวนให้คน
จากทัว่ โลกมาเทีย่ วฝรัง่ เศส เป็ นรูปมหาวิหารทีส่ วยตระการตาบนเกาะกลางนํา้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมมองต์ แซงต์ มิเชล ชุมชนใหญ่บนเกาะทีต่ งั้ อยู่บริเวณแม่นาํ้ คูสน็อง (COUESNON) ทีไ่ หลงลงสู่
ทะเลเหนือ เริ่มต้นจากการก่อสร้างวิหารเล็กๆ ในศตวรรษที่ 10 จน
กลายเป็ นชุมชนทีย่ ่งิ ใหญ่ข้นึ มาในช่วงศตวรรษที่ 12-13 และช่วงหลังการ
ปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เป็ นเรือนจําจนกระทัง่ ปี ค.ศ.1969 ได้
กลับมาเป็ นมหาวิหารทีย่ ่งิ ใหญ่และกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมอีก
แห่งหนึ่งของฝรัง่ เศส ตัวเมืองรายลอ้ มด้วยกําแพงโบราณ เดินชมถนน
GRAND RUE ย่านช้อปปิ้ ง ร้านขายของทีร่ ะลึก สู ่มหาวิหารมองต์ เซนต์มเิ ชล (MONT ST MICHEL) ที่
งดงามด้วยศิลปะหลายยุคตัง้ แต่โรมาเนส โกธิค เรอเนซองส์ / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE หรือ
ระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
มองต์ แซงต์ มิเชล – ตูร ์ (ปราสาทชอมบอร์ด)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองตูร ์ (TOURS) เมืองใหญ่ทส่ี ุดในลุม่ แม่นาํ้ ลัวร์ และมีประวัตยิ าวนานตัง้ แต่สมัยจักรวรรดิ
โรมันครัง้ หนึ่งเคยถูกยกให้เป็ นเมืองหลวงของฝรัง่ เศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 11
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมปราสาทชอมบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มี
ขนาดใหญ่ท่สี ุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่นาํ้ ลัวร์และกษัตริยฝ์ รัง่ เศส
หลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมทีน่ ่ี แม้เพียงชัว่ 2-3 คืน เท่านัน้
สัมผัสความอลังการของปราสาททีป่ ระกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 440 ห้อง
บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน
และเป็ นทีก่ ล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รบั การออกแบบจากศิลปิ นชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
เนือ่ งจากโรงแรมทีต่ ูรม์ นี อ้ ย บางครัง้ อาจไปนอนเมืองอัมบลัวซ์แทน
ตูร ์ (ปราสาทเชอนองโซว์) – ปารีส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAU)
สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนอซองส์ ช่วงปี ค.ศ.1513-1521 ตัวปราสาท
สร้างขวางอยู่บนแม่นาํ้ แชร์ (CHER) และรายลอ้ มไปด้วยสวนดอกไม้
และต้นไม้ใหญ่ดูสวยงามสบายตา นําชมภายในตัวอาคารซึ่งได้รบั การ
ดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รบั ความเสียหายเมือ่ ครัง้ สงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดทีส่ วยงาม

ยุโรปยุโรป 9 วัน (TG) หน้ า 4

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ
วันที่แปด
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ปารีส (PARIS) มหานครที่ผูค้ นใฝ่ ฝนั อยากมาเยือนสักครัง้ นํ าท่านช้อปปิ้ งสินค้า
ปลอดภาษี อาทิ นํา้ หอม เครื่องสําอาง กระเป๋ า ปากกา ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม PULLMAN MONTPRANASSE
หรือระดับเดียวกัน 2 คืน (เราเน้นโรงแรมในเขตชัน้ ในของปารีส)
ปารีส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมนครปารีส ชมจตุรสั คองคอร์ด สถานทีต่ งั้ เครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวตั ิ
ใหญ่ฝรัง่ เศส ค.ศ. 1789 โรงละครโอเปร่า ประตูชยั นโปเลียน ถนนแฟชัน่ ชองป์ เซลิเซ่ อาคาร
รัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยทีพ่ ระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา นําท่านขึ้น
หอไอเฟิ ล ชมวิวตัวเมืองปารีส จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชัน้ นํ า
ห้างแพรงตอมส์ (PRINTEMPS) หรือห้างลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึง่ มีสนิ ค้าแบรนด์เนม
ทุกยี่หอ้ รวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, GUCCY, CHANEL และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านทีไ่ ม่
มีความประสงค์ชอ้ ปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าทีเ่ ก่าแก่สวยงาม เพราะย่าน
ช้อปปิ้ งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก ร้านขนมและกาแฟเยอะมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ลุฟว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวัง
หลวงแห่งฝรัง่ เศส ปัจจุบนั เป็ นสถานทีเ่ ก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทัง้
จิตรกรรม สมบัตลิ าํ้ ค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนสั ตัวจริง
มัมมีจ่ ากอียปิ ต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มพี พิ ธิ ภัณฑ์ศิลปะที่
ไหนใหญ่กว่านี้อกี แล ้ว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ช่วงอิสเตอร์ (14-17 เม.ย.) ห้างสรรพสินค้า LA FAYETTE เปิ ดทุวนั

13.30 น.

ปารีส – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินชาร์ลเดอโกล ทําเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธกี ารตรวจคนออก
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 931

วันที่เก้า
05.55 น.

กรุงเทพฯ
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปอันซีน .... 06/04/17
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หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านัน้ ทีม่ หี อ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ ้วไม่สามารถ
***ท่านทีจ่ ะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนัน้ อาจมีค่าใช้จ่าย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมือ่ ออกตัวแล
เลือ่ นได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าลิฟท์ข้นึ ชัน้ 2 ของหอไอเฟิ ล
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง (เบี้ยประกันแพงกว่ามาก)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
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หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,600-4,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารยื่นวีซ่าฝรัง่ เศส (จํานวน 1 ชุด) ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทีเ่ หลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ทย่ี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉาก
สีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นทีแ่ ละต้องเห็นไหล่จาํ นวน
2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละ
สถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน(ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ย่นื
วีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ: ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือน
สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน และวันที่เดินทางฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคารเท่านัน้
** บุคคลทีท่ าํ งานแลว้ ทุกท่าน ต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร
ยืน่ ประกอบด้วยทุกกรณี
- กรณีไม่มบี ญั ชีส่วนตัว / และกรณีบคุ คลที่บญั ชีมยี อดเงินฝากน้อย) ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ที่สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ได้) ทําการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางได้ โดยทําหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารระบุช่ือผูเ้ ดินทาง
(ภาษาอังกฤษ) พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านของทัง้ สองท่าน (ผูท้ ร่ี บั รองให้ กับผูท้ ถ่ี กู รับรอง เพือ่ แสดงความสัมพันธ์)
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาและทํางาน อยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนิ นเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศที่ตนเองพํานักอยู่เท่านั้น
 การพิจารณาว่าจะได้รบ
ั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละ
ถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น

