BIG PRO 4
“ROMANTIC SMALL VILLAGE
IN ALSACE-FRANCE 8 Days”
วันที่ 1

20.30 น.
23.45 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

06.00 น.

12.00 น.
บาย

18.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต

พรอมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
D 9-12 สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่ งสัมภาระ
และการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส นามบินแฟรงคเฟรต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย
กลางการการพาณิชยและการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอ น 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครือ่ งบิน,
เชารถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานทีเ่ ขาชมตาง ๆ ไวลว งหนาใหกับกรุป
ทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครือ่ งไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ,
การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิใ์ นการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจา ยตาง ๆ ทีช่ ําระแลว เพราะ
ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ
เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

แฟรงคเฟรต – เมืองสตราสบูรก - โอแบกเน

คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศรอรับคณะแลวออกเดินทางสู
เมือ งสตราสบู รก (Strasbourg) เมื องหลวงของแคว นอั ลซาสและที่ ตั้ง ของ
รัฐสภายุโรป ซึ่งเปนเมืองเกาแกที่สวยงามและมีเสนหไมเหมือนใคร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมเมืองเกาในยานประวัติศาสตรที่เรียกวาแกรนดอิล,
โบสถ น อร ทเทรอดามสถาปตยกรรมแบบกอธิ คที่ สู งเปน อั นดั บ 4 ของโลก,
นาฬิกาดาราศาสตร มีรานคาเรียงรายสองขางทางและไมพลาดกับการไปชม
Le petite France ที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกบานเรือนใน
ยุคกลางนี้ไดรับการบูรณะใหอยูในสภาพดีทาสีสดใส หลากหลายสีสันสลับ
สับเปลี่ยนกันไปเรียงรายอยูริมสองฝงแมน้ําอิลจุดชมวิวทิวทัศนที่งดงามที่สุด
ของเมือง จากนั้นเดินทางสูหมูบาน Obernai (โอ-แบก-เน) 1 ในหมูบานสวย
ในฝรั่งเศส เที่ยวชมความนารักของเมืองที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนส
ซองส และยุ คกลางใจกลางหมูบ านมีโบสถคาธอลิก St. Peter and Paul
และ "Sechseimerbrunnen" หรือ “บอน้ําหกถัง” สรางโดย Henri Ottmann
ในป 1579 ในยุคเรเนสซองสที่สวยงามที่สุดของ Alsace , จัตุรัส Place de
laChapelle เสารูปปนนักบุญ Odile และที่ทําการของเมือง Hôtel de Ville ,
หอระฆัง Kapellturm สรางตั้งแตศตวรรษที่13 และจัตุรัส place du Marche
มีอาคารเก าแก Halle aux Blés อาคารเกาแกในศตวรรษที่ 16 ที่ป จจุบั น
ดัดแปลงเปนรานอาหาร

(208 ก.ม.)

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม

Chinese
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วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 4

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

นําทานเขาสูที่พัก Le Parc Hôtel Obernai & Spa**** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
ปราสาทโอตเกอนิกสบูรก-หมูบานคริเบอวิลเล-หมูบานเครกเวีย-โกมาร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะไปชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแควนอาลซาส Chateau HautKoenigsbourg (โอต-เกอ-นิกส-บูรก) สรางขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 12 โดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมในยุคกลาง ตัวปราสาทตั้งอยูบ นความสูงกวา 800 เมตร
เหนือทีท่ านจะไดชมทัศนียภาพของทุง ราบอัลซาค และปา Vosges ในยาม
อากาศดีทานสามารถชมความกวางใหญของผืนปาแบล็คฟอเรสต เปนเวลา
กวา 9 ศตวรรษที่ปราสาทแหงนีส้ ั่งสมเรือ่ งราวของการขัดแยงในยุโรป และการ
ขึ้นสูอ ํานาจของศักดินาอาทิ ลอรด, กษัตริยและจักรพรรดิ์ จนถึงวันนี้มี
นักทองเที่ยวเขาชม มากวา 6 แสนคนตอป เปน 1 ใน 80 ปราสาทหินยุคกลาง
ของภูมิภาคแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบาน “ฟวกราส” สูตรตนตํารับของ
แควนอัลซาค ทานที่ชื่นชอบสามารถซื้อเปนของฝากทางบานได
นําทานชมหมูบา นที่ไดรับการยกยองใหเปนหมูบา นทีส่ วยทีส่ ดุ ในฝรั่งเศส Les
Plus Beaux Villages de France หมูบานแสนสวย Ribeauville (คริ-เบอ-วิลเล) และ Riquewihr (เครก-เวีย) อัญมณีเม็ดงามที่ซอนตัวอยูกลางไรองุน เมือง
ที่กอกําเนิดมาตั้งแตศตวรรษที่ 8 เปนหมูบานที่รา่ํ รวยไปดวยมรดกทาง
สถาปตยกรรมสุดขีดในยุคกลาง
บานกึ่งไมซุงเรียงรายตลอดเสนทางเดิน
ประดับไปดวยดอกไมหลากสี ปายเหล็กดัดตกแตงหนารานคาใหดูมีมนตขลัง
อาคารบานเรือนแตละหลังทาดวยสีแบบพาสเทลแลดูกลมกลืนเปนที่นา
ประทับใจยิ่ง เหมือนเราทานหลุดมาในโลกแหงเทพนิยาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Hotel L’Europe Colmar****หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

โกลมาร - หมูบา นเอกีไซม - หมูบานเกเซอรเบิรก - โกลมาร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะไปชมหมูบานทีส่ วยทีส่ ุดในฝรัง่ เศสอีกแหงหนึ่ง Equisheim (เอ-กีไซม) นอกจากนี้ยังไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 22 หมูบานของรายการ Le
Village Préféré des Français 2013 อีกดวย Rue de Rampart ถนนคนเดิน
ปูดวยหินแบบโบราณที่จะนําทานไปชมสถานทีส่ ําคัญในประวัติศาสตรทงั้ 9
แหง หมูบา นที่โอบลอมดวยกําแพงเมืองโบราณอีกหนึง่ แหงที่คุณจะหลงใหล
สําหรับทานทีช่ ื่นชอบไวน หมูบานนี้มีชอื่ เสียงในการผลิต Grand Crus ชั้นเลิศ
ของอัลซาค เราจะขอนําทานไปเยือนอีกหนึง่ หมูบาน Kaysersberg (เก-เซอรเบิรก) เจาของรางวัลหมูบานแสนสวยของ Le Village Préféré des Français
2017 ดวยขนาดความใหญของหมูบานในสมัยยุคกลางถือไดวาเปนศูนยกลาง
ของการปกครอง และเศรษฐกิจ ประกอบดวยภูมิประเทศเปนประตูสูหุบเขา
Weiss และเชื่อมตอสูแควน Loraine ที่นี่จึงร่าํ รวยดวยเปนเมืองการคาและการ
อุตสาหกรรมการแกะสลักมาแตโบราณ ปจจุบันหมูบา นแหงนี้ยังคงไวดวยเส
นหของบานแบบกึง่ ไมซุง รานคาขายของที่ระลึก รานขนมของอัลซาคทั้งบิสกิต
เคก และขนม Kougelhopf (คู-กล็ฟ-เฟอร) ที่เห็นอยูทวั่ ไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะกลับเขาสูเมือง Colmar เจาของรางวัลอันดับที่ 3 ของสถานที่
ทองเที่ยวที่ดีทสี่ ุดของยุโรป เมืองอันแสนโรแมนติกแหงนี้มีความหลากหลายที่
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19.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
08.00 น.

ทานไมควรพลาด Little Venice สายแมนา้ํ Lauch ที่มีอาคารแบบกึ่งไมซงุ ตั้ง
เรียงรายสองฝง สุดแสนจะโรแมนติก บานเรือนเดิมเคยเปนที่อาศัยของคนทํา
ไวน, คนตกแตงสวน, คนพายเรือ ไดรับการอนุรักษใหดูงดงามเสมือนหนึง่
นครเวนิสนอยแหงฝรั่งเศส ชมสถาปตยกรรมที่เกาแกอีกแหงของเมืองคือตลาด
Covered สรางดวยอิฐแดงตั้งแตป 1865 ปจจุบันเปนทัง้ ตลาดสด และ
รานอาหารแบบ bistro สําหรับชาวเมืองและนักทองเที่ยวทีอ่ อกมานั่งตรงเทอ
เรซ ริมแมน้ํา ประดับไปดวยดอกไมหลากสีสนั ปลอยเวลาไปกับสายน้าํ ที่ไหล
เอื่อย กลับเขาสูใ นกลางเมืองมีโบสถเซนตมารติน สรางเสร็จในศตวรรษที่ 14
ใชเวลาในการกอสรางยาวนานกวา 100 ป ปจจุบันเปนศูนยกลางของเมือง
และแหลงชอปปง ของคนเมืองอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Hotel L’Europe Colmar****หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

โกลมาร - ดิจอง - ปารีส-เที่ยวชมมหานครปารีส

19.00

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูส ถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ดานตะวันออกของการ
ขนสงและคมนาคม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูมหานครปารีส ดวยรถไฟดวน TGV สูนครปารีสวิ่งดวยความเร็ว 250
กิโลเมตรตอ ชั่ว โมง ใชเ วลาเดิน ทางประมาณ 1.35 ชั่ว โมง นครหลวงแห ง
แฟชั่นชั้นนําของโลกที่ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรคของนักชอปปงจากทั่วทุกมุมโลก
หรื อ เมื อ งที่ เ ป น ที่ ข นานนามว า เป น มหานครปารี ส อั น สุ ด แสนโรแมนติ ก
ทามกลางบรรยากาศของหอสู งตะหง านตาที่ เปนที่รู จักในนาม “หอไอเฟล”
(Tour Eiffel) พรอมทั้งดวยสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอีกมายมาย
ภายในเมืองแหงนี้ นําทานเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนํา
ของโลก ชมมหาวิ ห ารโนตเตรอดาม มหาวิ ห ารในยุ คกอธิ ค ตั้ ง อยู ท างฝ ง
ตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมน้ํา (อิลเดอลาซิเต) ไดรับการบูรณะ
โดย เออแชน วียอเลต-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส
ประติมากรรมและหน าต างประดับ กระจกสี (stained glass) ระหว างการ
ปฏิ วั ติ ฝ รั่ ง เศส มหาวิ ห ารแห ง นี้ ไ ด รั บ ความเสี ย หายอย า งหนั ก งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก และไดมีการบูรณะครั้ง
ใหญระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 ใหเหมือนเดิมทุกประการ ผานชมลานจตุรัส
คองคอรด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนใหระลึกถึงการปฏิวัติ
ใหญฝรั่งเศส ใกลกันเปนสวนตุยเลอลีส สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยาง
งดงาม, โบสถแองวาลีดสอันงามสงา, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวาง ณ
จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรับการกลาวขานวาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตโดดเดน
ดวยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6

พระราชวังแวรซายน- อิสระชอปปง

12.00 น.
บาย

07.00 น.

นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MERCURE / NOVOTEL**** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
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08.00 น.

19.00 น.

นําทานเดินทางสูพระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยูห าง
จากจุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต
ปจจุบันบางสวนของ
พระราชวังนี้ไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว นําเขาชมความงามของพระราชวัง
ภายในหองตาง ๆ อาทิ หองเทพอพอลโล, หองเทพวีนสั , หองเทพไดอานา และ
หองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร แตละหองของพระราชวังลวนมีคา ดวยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโกโดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส
ควรคาแกการยกยองใหเปน
พระราชวังทีง่ ดงามล้ําคาทีส่ ุดแหงหนึง่ ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผานชมถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees) ซึ่งเปนถนนสายสําคัญมีความ
ยาว 2 กม. ร มรื่น ไปดว ยเงาต น ปาตานสองฝ ง มี ทั้ง รา นค า ชั้น นํา หอแสดง
ศิลปะ สวนดอกไม น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ รานกาแฟ โรงละคร เปนถนนที่มี
สีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนไดชื่อวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระใหทานได
ช อ ปป ง สิ น ค า แบรนด ที่ โ ด ง ดั ง ของฝรั่ ง เศส อาทิ สิ น ค า ประเภท น้ํ า หอม,
เครื่องสําอางค, เครื่องประดับ, เครื่องแตงกายในราน Duty Free ที่คืนภาษี
ใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7

เดินทางสูส นามบิน

12.00 น.
บาย

08.00 น.
09.00 น.

Chinese

Chinese

นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MERCURE / NOVOTEL**** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

13.40 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา TAX
REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 8

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

Buffet

05.55 น.
สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเทีย่ วทีส่ มบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)

PERIOD
2-9 มี.ค.2562
11-18 พ.ค.2562
18-25 พ.ค.2562
25พ.ค.-1มิ.ย.2562
8-15 มิ.ย.2562
21-28 มิ.ย.2562

คาทัวรรวม

Tour Fare Child 4-11
Adults
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL SGL
USED

SGL
SUPP

71,000.- 63,900.- 56,900.- 12,000.- 9,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-25,000.-20,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ คาเขาชม Chateau Haut Koenigsborg, พระราชวังแวรซายน (ไมมีไกด) ตั๋ว
รถไฟTGV 2nd เขาสูปารีส
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสีย
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คาทัวรไมรวม

ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 / 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 Travel Agent ใกลบานหรือที่ทาน
รูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่ง
เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
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 ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
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
หลักเกณฑที่นํามาใชนี้ เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551
โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
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ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวร
สวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน
แอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น 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 ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE
เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได 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
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
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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
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ
หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลายื่นประมาณ 10-15 วันทําการ

**หากทา นเคยทํา การเก็บ ลายนิ้ วมือ ในการยื่นขอวีซ า Schengen และเคยได รับ ประทับ ตราวี ซ าพรอมกับ มีขอ ความ VIS ปรากฎ
บนหน าวีซาของท านมากอนหนานี้ แล ว ท านไมจําเปนตองเก็บ ลายนิ้ วมือ สําหรับ การยื่ นขอวีซ าในครั้งตอไป**
**ในกรณีที่ทานไมเ คยทํา การเก็ บ ลายนิ้ว มือ มากอน ท านจําเป นจะตองมาแสดงตั วเพื่อทําการเก็บ ลายนิ้ วมือ**
 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
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 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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