
 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรเ์บลเยีย่ม-ฝรัง่เศส 

NORMANDY WONDERFUL TOWNS  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

กรกฎำคม 23-31  กรกฎำคม 2560 69,900.- 

สิงหำคม 06-14 สงิหำคม 2560   69,900.- 

กนัยำยน 17-25 กนัยำยน 2560    69,900.- 

ตลุำคม 15-23 ตลุำคม 2560   69,900.- 

พฤศจกิำยน 19-27 พฤศจกิำยน 2560 69,900.- 

ธนัวำคม 
03-11 ธนัวำคม 2560 

30 ธนัวำคม 2560 – 07 มกรำคม 2561 
72,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อิสตนับล ู BKK-IST TK 065 21.30 – 04.00 

วนัท่ีสอง อิสตนับล-ูบรสัเซลส ์ IST-BRU TK 1937 07.55 – 10.20 

วนัท่ีแปด ปารีส – อิสตนับล ู CDG-IST TK 1824 14.10-18.40 

วนัท่ีแปด อิสตนับล ู- กรุงเทพฯ IST-BKK TK 064 20.10-09.25+1 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ี 

เคาน์เตอรส์ำยกำรบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) ประต ู10 เคาน์เตอร ์U 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

 

21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองอิสตนับล ูโดยเที่ยวบินที่ TK 065  

วนัที่สอง อิสตนับล ู– บรสัเซลล ์- ดินำนท ์

04.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับล ูเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

07.55 น. ออกเดินทางจากอิสตนับล ูสู่ กรุงบรสัเซลส ์โดยเที่ยวบินที่ TK 1937  
10.20 น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี่ยม หลงัผ่านพิธีตรวจ

คนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย จากน้ัน น าท่านชม เมืองบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงประเทศเบล

เยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรปอีกทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รส าคญัมากมาย

หลายองคก์ร ชมนครหลวงท่ีงดงามแห่งหน่ึงในยุโรป ชมอาคารบา้นเรือนใน

ยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งแบบกอธิคและนีโอกอธิค พรอ้มทั้งเดิน

เล่นบริเวณกรองดป์ลำซ หรือจตุัรสักลางเมืองบรสัเซลส ์ท่ีไดร้บัการยกยอ่ง

วา่เป็นจตุัรสัท่ีสวยงาม และมีเสน่หท่ี์สุดแห่งหน่ึงในยุโรป อาคารบา้นเรือน

บริเวณน้ีก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกท่ีงามสง่าและอาคารท่ีเด่นท่ีสุด

คือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงเป็นอาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรองดป์ลาซและเพ่ิงผ่าน
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การบรูณะใหส้วยงามยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นลานกวา้งลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น

ดว้ยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ลว้นมีลวดลายปนูวิจิตรแตม้ทอง เป็นอาคาร

สไตลบ์ารอก ไมว่า่จะเป็นศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑป์ระจ าเมือง อาคาร

ของสมาคมอาชีพต่าง เป็นตน้ ซ่ึงจะมีจุดเด่นตรงท่ีบนจัว่หรือเหนือประตจูะ

เป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะของตวัเอง และ ถ่ายภาพคู่กบั เมนเนเกนพิส 

(Manneken Pis) อนุสาวรียห์นูนอ้ยยืนฉ่ีสญัลกัษณข์องกรุงบรสัเซลส ์

ลกัษณะเป็นน ้าพุเล็กๆ มีรปูหล่อทองแดงและเป็นลกัษณะรปูเด็กชายยืนฉ่ี 

ซ่ึงจะเป็นจุดเด่นในยา่นจตุัรสักรองดป์ลาซ ท่ีซ่ึงมีผูค้นเขา้มาท่องเท่ียวเป็น

จ านวนมาก ท าใหส้รา้งความสนใจใหก้บันักท่องเท่ียวจ านวนไม่นอ้ยเป็น

ประติมากรรมท่ีมีมาตั้งแต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส อา

เดรียน เดอบรีู จะมีลกัษณะเป็นน ้าพุแบบโมเดิรน์รปูป้ันเด็กหญิงก าลงันัง่ฉ่ี

อยา่งมีความสุข ความสงูประมาณคร่ึงเมตร แต่เจนเนเคพิส ไมไ่ดม้ีต านาน

พิสดารอนัใด ศิลปินแค่ท าขึ้ นมาลอ้เลียนเมนเนเกน พิส เท่าน้ันเองเพ่ือ

เรียกรอ้งความเสมอภาคทางเพศ  จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรปูกบั อะตอม

เม่ียม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม ช่ึงเป็นสญัลกัษณ์

รปูโครงสรา้งอะตอมท่ีขยายใหญ่หลายลา้นเท่าและสรา้งข้ึนเป็นหอแสดง

นิทรรศการระหวา่งงาน Expo ปี 1958 ซ่ึงตอนน้ีไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์

ใหมอี่กแห่งหน่ึงของเบลเยี่ยมไปอย่างสมบรูณ ์ลกัษณะของอะโตเม่ียม มี

ความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบดว้ยลกูบอลทีมีทั้งหมด 9 ลกูแต่ละ

ลกูมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 18 เมตร ในตวัอะโตเมี่ยมยงัมีลิฟทท่ี์เร็ว

ท่ีสุดในยุโรป ท่ีวิ่งดว้ยความเร็วสงูถึง 5 เมตรต่อวินาที และหนักประมาณ 

2400 ตนั   

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดินำนท ์(DINANT) ใหท่้านเดินเล่นชมเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีความพิเศษไมเ่หมือนใคร โดยเมืองเล็กๆแห่งน้ี ตั้งอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ีของจงัหวดันำมูร ์(Namur) จงัหวดัทางตอนใตข้องประเทศเบลเยี่ยม 
โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยูริ่มแม่น ้ามิวส ์(Meuse River) ซ่ึงขนาบขา้งไปกบัแมน่ ้า
และแนวหนา้ผาสงูชนั 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม CHATEAU DE NAMUR หรือเทียบเท่า 

วนัที่สำม ดินำนท ์– ลีลล ์– รูอ็อง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลีลล ์(Lille) ประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีอยูใ่กล้

พรมแดนระหวา่งประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีมีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4ของประเทศฝรัง่เศส รองจากปารีส, ลียง, และมารก์เซย์

น าท่านนัง่รถชมความสวยงามของเมืองลีลลแ์วะถ่ายรปูกบั มหำวิหำรแห่ง

ลีลล ์(Lille Cathedral) โบสถโ์รมนัคาทอลิกและอนุสรณส์ถานแห่งฝรัง่เศส 
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ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประดบัของบิชอปแห่งลีลลต์ั้งแต่ ค.ศ.1913 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองรูอ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของแควน้

นอรม์งัดีบนฝัง่แม่น ้าแซนน์ โมเนตใ์ชชี้วิตอยูท่ี่น่ีในปี ค.ศ.1892 อีกหน่ึง

เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงปัจจุบนัแควน้นอรม์งัดีไดแ้ยกออกเป็น 2 

แควน้ คือ โอต-นอรม์งัดี และ บสั-นอรม์งัดี นัน่เอง โดยแต่เดิมเมืองรอ็ูอง

น้ันถือวา่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดของยุคกลางอีกดว้ย 

น าท่านชม จตัรุสัโจนออฟอำรค์ (Joan of Arc Square) ซ่ึงเป็นจตุัรสัท่ีมี

ความส าคญัใหห้วนร าลึกถึงความกลา้หาญของนักบุญโจนออฟอารค์ ซ่ึง

ไดร้บัการยกยอ่งเป็นนักบุญหลงัท่านถูกเผากวา่รอ้ยปี ไดเ้วลาน าท่านเดิน

ชมเมืองพรอ้มชมความงดงามของหอนำฬิกำขนำดใหญ่ (Gros Horloge) 

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร ์ซ่ึงมีความเก่าแก่ยอ้นกลบัไปใน

ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัน้ันถือวา่เป็นหน่ึงในอนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตร์

ท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองรูอ็อง โดยนาฬิกาดาราศาสตรน้ั์นเป็นอาคารท่ีติดต่อ

กบัหอระฆงัสูงตระหง่าน โดยดา้นล่างหอนาฬิกาจะมีซุม้ประต ูRenaissance 

อิสระใหท่้านเดินเล่นและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL MERCURE ROUEN CENTRE CAT หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ รูอ็อง – เอทเทรทำท ์– อ็องเฟลอร ์– โดวิลส ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอทเทรทำท ์(Etretat) "หมู่บำ้นเอทเทรทำท"์ 

(Etretat Village) หมูบ่า้นเล็กๆริมชายฝัง่ใน จงัหวดัแซน-มารีตีม (Seine-

Maritime) เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือ เสียง

และไดร้บัความนิยมมากแห่งหน่ึงของประเทศฝรัง่เศส น าท่านชม "หนำ้ผำ

และเสำหินโคง้ธรรมชำติแห่งเอทเทรทำท"์ (The Cliffs at Etretat) โดย

จุดท่องเท่ียวแห่งน้ีได ้กลายเป็นสถานท่ีดึงดดูเหล่านักท่องเท่ียวและศิลปิน

เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีชายหาดท่ีขนานไปกบัแนวยาวของชายฝัง่ 

ซ่ึงมีความสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ย 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอ็องเฟลอร ์(HONFLEUR) เมืองท่าเล็กๆของ

แควน้นอรม์องดี ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝัง่ทางตอนใตข้องบริเวณปากแมน่ ้าแซน 

ปัจจุบนัเมืองเล็กๆแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัในนามของเมืองท่า เก่าแก่ท่ีงดงาม

แห่งหน่ึงของประเทศฝรัง่เศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่ สมัผสัเสน่หข์อง

เมืองท่าแห่งน้ีดว้ยการเดินไปชมเรือยอรช์ และเรือประมงท่ีมากไปดว้ยสีสนั

อนัสดใส ท่านสามารถพบกบัช่องแคบ บา้นเก่าและถนนท่ีงดงาม, เหมือง

เกลือ และโบสถ ์Saint Catherine's เป็นโบสถไ์มท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในฝรัง่เศส ต่ืน

ตาไปกบัความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆงัท่ีประดบัประดาอยา่งวิจิตร 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลส ์(Deauville) ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล 

โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 เป็นเมือง

พกัผ่อนของชนชั้นสงู คนรวย และคนมีช่ือเสียง และยงัเป็นเมืองแรกท่ี Coco 

Chanel มาเปิดรา้น และมีการจดัเทศกาลหนังหลายครั้ง ทั้งยงัเป็นสถานท่ี

ถ่ายภาพยนตช่ื์อดงั The Devil Wears Prada อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ 

หรือชอ้ปป้ิง ณ หอ้งแพรงตอง 

 

ค า่ อิสระอาคารค า่ตามอธัยาศยั  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม MERCURE YACHT CLUB HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่หำ้ โดวิลส ์– ก็อง - แซงต ์มำโล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองก็อง (Caen) อีกหน่ึงเมืองส าคญัทางประวติัศาสตร์

ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องแควน้นอรม์งัดี เป็นบา้นเกิดของ William the 

Conquere บุคคลส าคญัในประวติัศาสตรฝ์รัง่เศส ผูไ้ปก่อตั้งประเทศองักฤษ 

ปัจจุบนัเมืองก็องเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองท่ีทนัสมยัดว้ย

ส่ิงก่อสรา้ง และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั

กบัส่ิงก่อสรา้ง สถาปัตยกรรมในอดีตท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่นักท่องเท่ียวจะได้

ชมทศันียภาพตวัเมืองจากแนวก าแพงของปราสาทก็อง ซ่ึงถือเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต ์มำโล (SAINT MALO) อีกหน่ึงจุดหมาย

ปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดั อีลล์-เอต-์วีแลน 

(Ille-et-Vilaine) แควน้เบรอตาญ เป็นเมืองชายฝัง่ท่ีมีขนาดเล็กมีก าแพง

ลอ้มรอบตวัเมือง แมว้า่บางส่วนจะถูกท าลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี

สองก็ตามก็ยงัคงไวซ่ึ้งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี   

น าท่านแวะถ่ายรปู โบสถแ์ซงตม์ำโล (SAINT MALO CATHEDRAL) โบสถ์

เก่าแก่นิกาย โรมนัคาทอลิก โดยโบสถถ์ูกก่อตั้งขึ้ นในปี 1108 ชมโซลีโดร 

ทาวเวอร ์(Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูริ่มทะเล สรา้งขึ้ นในช่วง

สมยัศตวรรษท่ี 14 หรือในช่วงระหวา่งปี 1369 – 1382 โดย John V ดยุค

แห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นท่ีเก็บ รวบรวมเก่ียวกบัประวติัศาสตรก์าร

เดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณต่์างๆท่ีใชใ้นเดินเรือในทะเลอีกจ านวน มากมอง

จากบริเวณ ทาวเวอร ์นักท่องเท่ียวจะได ้พบกบัวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของปาก

แมน่ ้า Rance จากน้ันอิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมือง 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม DE FRANCE ET DE CHATEAUBRIAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก แซงต ์มำโล – มงตแ์ซงตมิ์เชล - ปำรีส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมือง มงตแ์ซงตมิ์เชล (Mont Saint-Michel) ท่ีตั้งของศา

สนสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเทียบไดก้บัมหาวิหารเซนตปี์เตอร์

แห่งกรุงโรม อยูบ่นเกาะในเขตแควน้นอรม์งัดี สถานท่ีแห่งน้ีไดร้บัการ

ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 

และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมติดอนัดบั 3 ของฝรัง่เศส รองลงมาจาก

หอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายน์ มงแซงต์-มิเชล  

น าท่านชม มหำวิหำรมงแซ็งต ์มิเชล (Mont Saint Michel Cathedral) 

ศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเทียบไดก้บัมหาวิหารเซนตปี์

เตอรแ์ห่งกรุงโรม สรา้งมาหลายยุคหลายสมยัเปล่ียนแปลงรปูแบบตลอด

การสรา้ง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรีย ์

ไดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึ้ นใหมเ่ป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งช่ือใหมว่า่ 

“มงแซ็งต ์มิเชล” ตวัวิหารตั้งอยูบ่นฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 75 เมตร มีการสรา้งต่อเติมหลายยุคหลายสมยัท่ีแควน้ 
นอรม์งัดีเรืองอ านาจและอิทธิพลถึงท่ีสุด เป็นศาสนสถานส าหรบับ าเพ็ญ

สมาธิและถือสนัโดษมาตั้งแต่โบราณ ชมตวัเมืองเก่า ท่ีมีป้อมปราการ

ลอ้มรอบ จากน้ัน มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่น อิสระ ชอ้ปป้ิง บนถนนเสน้เดียว

ของเกาะท่ีมีรา้นขายของท่ีระลึกบริการ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ปำรีส (Paris) เมืองท่ีแมก้ระทัง่ชาวฝรัง่เศสท่ี

อาศยัอยู่นอกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าววา่ ตราบ

ใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารีส ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสั

กบัความงามและความมหศัจรรยข์องกลุ่มอาราม และบา้นเรือนรา้นขายของ

ท่ีระลึก รา้นอาหาร และธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองขา้งทางจนถึง

กรุงปารีส   

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารไทย   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่เจ็ด ปำรีส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม กรุงปำรีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ตั้งอยู่ริมสองฝัง่ของแม่น ้าแซนน์

น าท่านถ่ายรปูกบัหอไอเฟล หอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยูบ่นชองป์ เดอ 

มารส ์บริเวณแมน่ ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศ

ฝรัง่เศสท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ในโลกอีกดว้ย ตั้งช่ือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตำฟ ไอเฟล" หอไอเฟล
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สงู 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสงูเท่ากบัตึก 81 ชั้น น าท่านเดินทางสู่
บริเวณ จตุรสัทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สญัลกัษณข์อง

นครหลวงปารีส หอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยูบ่นชองป์เดอ มารส ์บริเวณ

แมน่ ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรัง่เศสท่ีเป็น

ท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

อิสระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศยั  

จากน้ันน าท่านชม จตัรุสัคองคอรด์ ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู ้

ริเร่ิมสรา้งเมืองแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลุยสท่ี์ 15 ชวนใหร้ะลึกถึงการปฏิวติั

ใหญ่ฝรัง่เศส ใกลก้นัเป็นสวนตุยเลอลีส ์สวนแบบฝรัง่เศสท่ีออกแบบไวอ้ยา่ง

งดงาม มีเสาหินโอเบลิสกข์นาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23เมตร อายุ

กวา่ 3,000ปี จากเมืองลกัซอรใ์นประเทศอียิปต ์ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าแลว้ 
ยงัมีรปูป้ัน และน ้าพุถือเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร ์

เน่ืองจากในสมยัปฏิวติัฝรัง่เศสปี คศ.1789 ลานแห่งน้ีไดใ้ชป้ระหารพระเจา้

หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ดว้ยกิโยติ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส ์(Champs Elysee) ถนนแฟชัน่ท่ีมี

ช่ือเสียงของปารีสเป็นยา่นการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้

หรหูรา สองขา้งทางมีตน้เชสตนั์ตท่ีไดร้บัการตกแต่งอย่างงดงาม และปลกู

เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ท าใหก้ลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวท่ีผ่าน

ไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส ์เดิมเป็นทอ้งทุ่งและสวน มีท่ีมาจากค าวา่ "ทุ่งเอลิ

เซียม" จากเทพปกรณมักรีก ถนนสายน้ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็นถนนท่ี

สวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถ

เดินตามเสน้ทางถนนสายน้ีไปสู่ประตชูยันโปเลียน ซ่ึงเป็นอนุสรณส์ถานท่ี

ส าคญัในกรุงปารีส และท่ีน่ีท่านสามารถข้ึนไปชมชั้นบนของประตชูยัได ้โดย

เดินขึ้ นขั้นบนัได 284 ขัน้ หรือใชลิ้ฟต ์อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงแบบเต็มๆ 

หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้แกลลอร่ี ลาฟาแยต ซ่ึงเปิด

บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเร่ิมเปิด ณ ท่ีปัจจุบนั ในปี ค.ศ.1912 

หากนับเวลามาแลว้ประมาณ 1 ศตวรรษ หา้งลาฟาแยตเป็น

หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของฝรัง่เศส ปัจจุบนัมีหา้งสาขา 61 แห่ง เน้ือท่ีของ

หา้งประมาณ 500,000 ตร.ม. 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่แปด สนามบินปารีส  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาลล ์เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

14.10 น. ออกเดินทางจากปำรีส สู่ อิสตนับล ูโดยเที่ยวบินที่ TK 1824  
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18.40 น. เดินทางถึงสนำมบินอิสตนับล ูเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  
20.10 น. ออกเดินทางจากอิสตนับล ูสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 064  
วนัที่เกำ้ กรุงเทพฯ  
09.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่ 20 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       69,900.- 
15,000.- 
66,900.- 
64,900.- 
22,000.- 

3,000.- 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่ 20 ท่ำน ข้ึนไป (เดือนธนัวำคม-เดือนมกรำคม) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

72,900.- 
15,000.- 
69,900.- 
67,900.- 
22,000.- 

3,000.- 
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 ก.ค. 2560 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
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ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับล-ูปารีส-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส ) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : ฝรัง่เศส 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเกน้ (สถำนทูตฝรัง่เศส) 

(ใชเ้วลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 2 อำทิตย)์ 

1. หนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้ นไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงปัจจุบัน พ้ืนฉำกหลังรูปตอ้งมีสีขำวเท่ำนั้น รูปจะตอ้งเป็นภำพที่คมชัดหำ้มสวมแว่น
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สำยตำ หำ้มมีเงำ หำ้มถ่ำยรูปและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร์ รูปจะตอ้งเป็นภำพที่

คมชดั ไม่เป้ือนรอยหมึก หรือน ้ำมนั  หำ้มแม็ครูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) ขนำด 2 น้ิว 

2 รูป ขนำด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ถ่ำยจำกดำ้นหนำ้โดยไม่สวมใส่สิ่งต่ำงๆบนใบหนำ้

หรือศีรษะ ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรำกฏบนภำพถ่ำย ภำพถ่ำยจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ 

และดำ้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนำ้  70-80% ของภำพอยำ่งชดัเจน 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพ่ิมเติม

กรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สติูบตัร (ส าหรบัเด็กต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณ)์  
7. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณ:์ เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ

ใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ

ใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตู) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้และ 
- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษาน้ันวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา 

- กรณีเป็นแมค่า้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 
9. หลกัฐานการเงิน  จดหมายรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ท่ีออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it 

may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ซ่ึงตอ้งเป็นฉบบัจริงเท่าน้ัน พรอ้มทั้งส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 

เดือน 
9.1 กรณีเงินฝากออมทรพัย/์ เผ่ือเรียก / สะสมทรพัย ์ท่าน ตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 

6 เดือน โดยการปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรบัสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 30 วนั เช่น หากท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี  
1 มีนาคม 2556 การปรบัสมุดบญัชีตอ้งปรบัยอดบญัชี หลงัวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2556 เท่าน้ัน 
(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต า่กว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ

เงินสม า่เสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 
 

(สถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีฝำกประจ ำ และ กระแสรำยวนัในทุกกรณี) 
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10. ในกรณีท่ีมีผูร้บัรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูร้บัรองค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น (เพ่ือนและสามีภรรยาท่ีมิได้

จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได)้ ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัเดียวกนั (พ่อ, แม ่

สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาท่ีไม่จด

ทะเบียนสมรสไมส่ามารถรบัรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหห้ลานได)้ 
- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้บัรองค่าใชจ้่าย 
11. กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 
จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
หนังสือรบัรองเงินฝากท่ีออกใหโ้ดยธนาคารตอ้งระบุช่ือลกูจา้งท่ีตอ้งการจะรบัรองค่าใชจ้่าย (กรุณาดขูอ้ 9)    
12. ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย ์ว่าสามารถเดินทางได ้เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซ่า 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกปร ะเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็ นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
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เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งให้

การดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์

ทั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่........................................ 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


