BIG PRO 1
“FRANCE 7 DAYS”

18 พ.ค. 62 กรุงเทพฯ
22.00 น.
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ
หองพักผูโดยสารขาออก
หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจาย
ตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมี
คาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะ
เปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
19 พ.ค. 62 กรุงเทพฯ – กรุงปารีส - รูอ็อง - โดวิลส - แซ็ง โล (SAINT LO)
00.05 น.
ออกเดินทางสู กรุงปารีส โดยเที่ยวบินที่ TG930
07.05 น.
ถึง สนามบินชารลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว รถโคชรอรับคณะเพื่อเดินทางสู เมืองรูอ็อง
นําทานชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนตไดวาดภาพวิหารแหงนี้ใน
ชวงเวลาที่ตางกัน โมเนตเปลี่ยนผาใบที่ใชวาดผืนแลวผืนเลา แสงที่สาดสองบนวิหารก็
เปลี่ยนตามไปดวยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชมสถานที่
สําคัญอีกแหงหนึ่งของเมืองคือ โบสถโจน ออฟ อารค ซึ่งเปนสถานที่ที่ โจน ออฟ อารค
ถูกเผาทั้งเปนวีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินใหประหารชีวิตดวยการเผาทั้งเปนเมื่ออายุได
เพียง 19 ป

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

จากนั้นนําคณะออกเดินทางตอสู เมืองโดวิลส (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีก
เมืองหนึ่งที่ดาราและนางแบบนิยมมาถายรูปลงปกนิตยสารกันอยูเปนประจํา เดินเที่ยว
ชมเมืองเล็กๆ ที่หรูหราและแวดลอมไปดวยกลิ่นอายของเหลาชนชั้นสูงในอดีต ตัวเมือง
เรียงรายไปดวยอาคารรานคาสวยงามนารักและรานคาแบรนดเนมชื่อดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมแนว ชายหาดดีเดย (D-Day Beach) หรือชายหาดยกพลขึ้นบกนอรมังดี กวา
54 ไมล (80 กิโลเมตร) จากชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือของ Bayeux ที่
ทอดยาวจาก Utah Beach ไปทางทิศตะวันตกจนถึง Sword Beach ทางตะวันออก ซึ่ง
คราคร่ําไปกับพิพิธภัณฑ อนุสรณสถาน สุสานและการสูรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
ยังคงแสดงใหเห็นถึงความกลาหาญของชาวอังกฤษ แคนาดา และกองทัพอเมริกันที่
ประสบความสําเร็จในปฏิบัติการทางทหารที่ใหญที่สุดในประวัติศาสตร โดยกองทัพ
สหรัฐยกพลขึ้นบกบนชายหาดที่มีชื่อรหัสวา โอมาฮาและยูทาห สวนกองทัพอังกฤษขึ้น
บกที่หาดโกลดและซวอด สวนกองทัพแคนนาดายกพลขึ้นบกที่หาดจูโน
ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสู เมืองแซ็ง-โล (Saint-Lo) ซึ่งเปนอีกหนึ่งเมืองในแควน
บัส - นอรม็องดี ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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นําทานเขาสูท่พี ัก MERCURE SAINT LO CENTRE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
20 พ.ค. 62 แซ็งตโล - เลอมงตแซงตมิเชล – กรุงปารีส
08.00 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
09.00 น.
ออกเดินทางสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ
ที่สุดแหงหนึ่งในยุโรปเทียบไดกับมหาวิหารเซนตปเตอรแหงกรุงโรม อยูบนเกาะในเขต
แควนนอรมังดี สถานที่แหงนี้ไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหนึ่งในมรดก
โลกในปค.ศ.1979 และเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซายส
สรางมาหลายยุคหลายสมัย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสรางจนปค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหาร
แซ็ง-ว็องดรียไดสรางโบสถและอาคารขึ้นใหมเปนอารามขนาดใหญ ตัววิหารตั้งอยูบน
ฐานหินแกรนิตขนาดใหญ สูงจากระดับน้ําทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสรางตอเติม
หลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งแควนนอรมังดีเจริญรุงเรือง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
นําทานเดินทางสู มหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลกที่เปรียบเสมือน
สวรรคของนักชอปปงจากทั่วทุกมุมโลก
เปนมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก
ทามกลางบรรยากาศของหอสูงตะหงานตาที่เปนที่รูจักในนาม “หอไอเฟล” (Tour
Eiffel) พรอมทั้งดวยสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอีกมายมายภายในเมืองแหงนี้
19.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่พี ัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน
21 พ.ค. 62 พระราชวังแวรซายส - เที่ยวชมมหานครปารีส
07.00น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
08.00 น.
นําทานเดินทางสู พระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยูหางจากจุด
ศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ปจจุบันบางสวนของพระราชวังนี้ไดรับการ
บูรณะเรียบรอยแลว นําเขาชมความงามของพระราชวังภายในหองตางๆ อาทิ หองเทพ
อพอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา และหองกระจกเดอะฮอลลออฟมิลเลอร แต
ละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก
โดยชางฝมือเอกชาว
ฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองใหเปนพระราชวังที่งดงามล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลก
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
เที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก ชม มหาวิหารโนตเตรอดาม
มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมน้ํา (อิล
เดอลาซิเต) ไดรับการบูรณะโดยเออแชนวียอเลต-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคน
หนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหนาตางประดับกระจกสี ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส
มหาวิหารแหงนี้ไดรับความเสียหายอยางหนัก งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนา
ถูกทําลายไปมาก และไดมีการบูรณะครั้งใหญระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 ให
เหมือนเดิมทุกประการ ผานชมลานจตุรัสคองคอรด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le
Notre) ที่ชวนใหระลึกถึงการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส ใกลกันเปนสวนตุยเลอลีส สวนแบบ
ฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยางงดงาม, โบสถแองวาลีดสอันงามสงา, บันทึกภาพหอไอเฟล
จากมุมกวาง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรับการกลาวขานวาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต
โดดเดนดวยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ
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ผานชมถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees) ซึ่งเปนถนนสายสําคัญมีความยาว 2
ก.ม. รมรื่นไปดวยเงาตนปาตานสองฝง มีทั้งรานคาชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม
น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ รานกาแฟ โรงละคร เปนถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนไดชื่อ
วาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศส
อาทิ สินคาประเภท น้ําหอม, เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เครื่องแตงกายในราน Duty
Free ที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
www.accorhotels.com
นําทานเขาสูท่พี ัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน
22 พ.ค. 62 อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day)
พุธ
Buffet
07.00 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
 อิสระโปรแกรมใหทานไดเลือกพักผอนหรือทองเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม
 ไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา
 โรงแรมอยูใกลสถานีรถไฟใตดิน (Metropolitan) ใจกลางกรุงปารีส
www.accorhotels.com
นําทานเขาสูท่พี ัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน
23 พ.ค. 62 สนามบินชารล เดอโกล - กรุงเทพฯ
พฤหัส
Buffet
07.30 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
08.30 น.
นําทานเดินทางสู สนามบินชารล เดอโกล
13.40 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931
24 พ.ค. 62 กรุงเทพฯ
ศุกร
05.55 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD

18-24 พ.ค. 62
คาทัวรรวม :












62,000.-

55,900.-

49,900.-

11,000.-

7,000.-

-25,000.-21,000.-

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
มงตแซงตมิเชล / พระราชวังแวรซายส (ไมมีไกด)
คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทาน
จองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในยุโรปสวนใหญจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผล
ใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ ไทย / จีน / พื้นเมือง / (อิสระรับประทานเอง 2 มื้อ)
คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส (เชงเกน)
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000
บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
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คาทัวรไมรวม :








คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 ยูโร / ทาน / วัน
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT Global Connector เพื่อเปนการ
ยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30
วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551
โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
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การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋วั กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน
แอรไลน 100%, สวนสายการบินฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสม
ไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปด
ทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจอง
ผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทาน
จะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลง
ได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบ
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ตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair)
, เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลายื่นประมาณ 10-15 วันทําการ

**หากทานเคยทําการเก็บลายนิ้วมือในการยื่นขอวีซา Schengen และเคยไดรับประทับตราวีซาพรอมกับมีขอความ VIS ปรากฎ
บนหนาวีซาของทานมากอนหนานี้แลว ทานไมจําเปนตองเก็บลายนิ้วมือสําหรับการยื่นขอวีซาในครั้งตอไป**
**ในกรณีที่ทานไมเคยทําการเก็บลายนิ้วมือมากอน ทานจําเปนจะตองมาแสดงตัวเพื่อทําการเก็บลายนิ้วมือ**
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือนเปนภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินเดือนปจจุบัน ตองเปนบัญชีที่มีเลขที่เลมของสมุดบัญชีเงินฝากทุก
หนา เชน บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนํามายื่นขอวีซาไมมีเลขที่เลมของ
สมุดบัญชีเลมดังกลาวรบกวนขอเปน Statement จากทางธนาคารยอนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปจจุบัน ควรเลือก
เลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตอง
ออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทาง
และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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