EUR_36A_ROMANTIC FRANCE 10 DAYS
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส (ฝรั่งเศส)

25.12.2021

วันที่ 2

ปารีส - รู อ็อง - มหาวิหารแห่งรู อ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์

26.12.2021

โดวิลส์ - มงต์แซงต์มิเชล - แซงต์มาโล

27.12.2021

แซงต์มาโล - ตูร์ - ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มแม่น้าลัวร์)

28.12.2021
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วันที่ 3
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วันที่ 4

07.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ ณ
ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก
ออกเดินทางสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อ
แล้วนาคณะออกเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มงั ดีบนฝั่ง
แม่นา้ แซนน์ โมเนต์ใช้ชีวติ อยู่ท่นี ่ใี นปี ค.ศ.1892 เพื่อนาท่านชมมหาวิหารรูอ็อง
(Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนีใ้ นช่วงเวลาที่ต่างกัน โมเนต์
เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า
แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วย
ภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีม้ ีทงั้ หมด 28 ภาพ จากนัน้ ไปชมสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็ นสถานที่ท่ี โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทัง้ เป็ น วีร
สตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวติ ด้วยการเผาทัง้ เป็ นเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี
เดิมบริเวณนีเ้ ป็ นตลาดเก่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองโดวิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่
ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็ นประจา เดินเที่ยวชมเมือง
เล็กๆที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหล่าชนชัน้ สูงในอดีต ตัวเมืองเรียง
รายไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามน่ารัก และร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั Mercure Le Havre Centre Bassin Du Commerce **** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองก็อง (Caen) ชมทัศนียภาพของเมืองจากแนวกาแพงของ
ปราสาทก็อง ที่บง่ บอกถึงความเจริญรุง่ เรืองในครัง้ อดีต จนเข้าสู่มงต์แซงต์มเิ ชล
(Mont Saint-Michel) ที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้
กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมมงต์แซงต์มิเชล ประดุจหนึ่งมหาปราสาท ตัง้ อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์
มังดี สถานที่แห่งนีไ้ ด้รบั การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์มงแซงต์-มิเชลสร้างมาหลายยุค
หลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจน ปี ค.ศ.966
นักบวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรียไ์ ด้สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ ใหม่เป็ น
อารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตัง้ อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับนา้ ทะเล
75 เมตร จากนัน้ มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครัง้ แคว้นนอร์มงั ดี
เจริญรุง่ เรือง แล้วออกเดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล (St.Malo)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั MERCURE SAINT MALO BALMORAL HOTEL**** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
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เดินทางสู่เมืองตูร ์ (Tours) ในเขตแม่นา้ ลัวร์ทางตอนเหนือและแม่นา้ แชร์ทางตอนใต้
มีประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ยาวนาน จัตรุ สั เมืองเก่าเรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซงุ ที่สร้างมา
ตัง้ แต่สมัยยุคกลางเป็ นเมืองคลาสสิคที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ชองบอร์ดมหาปราสาทแห่งลุ่มแม่นา้ ลัวร์ มีแม่นา้ สายยาวที่สดุ ของฝรั่งเศส
คือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโต (Chateau) ของกษัตริยแ์ ละเชือ้
พระวงศ์ ในจานวนทัง้ หมดปราสาทชองบอร์ด (Chambord) นับเป็ นความปรารถนา
สูงสุดของนักท่องเที่ยว พระเจ้าฟรองซัวส์ท่ี 1 ทรงโปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1519
หลังนาทัพไปชนะอิตาลีท่เี มืองมิลาน เพื่อไว้รบั รองพระสหายและไว้เป็ นที่ประทับเมื่อ
มาล่าสัตว์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็ นผูร้ า่ งโครงสร้าง (Drawing) และ Dominigue de
Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงาน ได้นาเค้าโครงสร้างนีไ้ ปปรับปรุงเป็ นแบบ
สมบูรณ์ ปราสาทแห่งนีต้ งั้ อยู่ท่ามกลางสวนป่ าที่มีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ท่ี
ทาโครงและพืน้ เป็ นไม้โอ๊กจากป่ าบริเวณปราสาท
หลังคาและส่วนตกแต่งที่
เลียนแบบจากหินอ่อน ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเป็ นลานกว้าง บ่งบอกถึงความ
ยิ่งใหญ่ของกษัตริยฟ์ รองซัวส์ท่ี 1 ด้านหลังเป็ นโบสถ์และที่ประทับของกษัตริย ์ ทาง
ขึน้ ปราสาททาเป็ นบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซ้อนกันอยู่ทาให้ขนึ ้ และ
ลงแยกจากกันได้เป็ นอิสระ นาคณะชมส่วนที่เป็ นชัน้ ล่างเป็ นห้องของพระเจ้าฟรอง
ซัวส์ท่ี 1 มีภาพสีนา้ มันประดับอยู่มากมาย, ห้องเก็บราชรถของกษัตริยห์ ลายพระองค์
ที่เก็บรักษาอย่างดี ชัน้ บนเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุตา่ งๆที่เคยถูกใช้ในปราสาท
แห่งนี ้ มีหอ้ งบรรทมของกษัตริยร์ าชวงศ์และผูต้ ิดตาม พร้อมห้องที่ใช้จดั งานเลีย้ ง
สังสรรค์ถดั ขึน้ ไปเป็ น ห้องของราชินี พร้อมภาพวาดที่วาดลงบนเนือ้ ไม้ชนั้ บนสุดเป็ น
ระเบียงคล้ายๆดาดฟ้า สามารถมองเห็นยอดปราสาทอย่างชัดเจนและสวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั HOTEL MERCURE TOURS CENTRE GARE ET
CONGRES**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ - นครปารีส

29.12.2021

พระราชวังแวร์ซายน์ - ช้อปปิ้ ง Duty Free – Gallery Lafayatte

30.12.2021

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะเที่ยวชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างบนฝั่ งแม่นา้
แชร์ และสร้า งมาก่ อ นหน้า ที่ จ ะมี ห ลัก ฐานทางเอกสาร เมื่ อ คริสต์ศ ตวรรษที่ 11
ออกแบบโดยฟิ ลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิ ก เรอเนซองส์ต ระกู ลเมเนี ย ร์ (Menier)
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมของเชอนงโซเป็ นแบบผสมระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิก
และสถาปั ตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลาง
ล้อมรอบด้วยคูนา้ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ ทาจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็ นชาเปล
(Chapel) โดดเด่น ด้วยหน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green)
เป็ นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรอง
ซัวส์ท่ี 1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลัก
แยกจากกันเป็ นเส้นขาด ถือว่าเป็ นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สดุ ห้องหนึ่งในการตกแต่ง
แบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่มหานครปารีสนครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้ นาของโลกที่ซ่งึ เปรียบ
เสมือนสวรรค์ของนักชอปปิ ง้ จากทั่วทุกมุมโลก หรือเมืองที่เป็ นที่ขนานนามว่าเป็ น
มหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ท่สี ดุ ในปฐพีซ่งึ อยู่ห่างจาก
จุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบนั บางส่วนของพระราชวังนี ้
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ได้รบั การบูรณะเรียบร้อยแล้ว นาเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั , ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิล
เลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีคา่ ด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มอื
เอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็ นพระราชวังที่งดงามลา้ ค่าที่สดุ แห่งหนึ่ ง
ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ ง้ สินค้าอาทิ นา้ หอม เสือ้ ผ้า กระเป๋ า เครื่องสาอาง ที่รา้ น Duty Free
Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้ แล้วมีเวลาให้ทา่ นเลือกซือ้
สินค้าในห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ที่มีแบรนด์ชนั้ นาจากทั่วทุกมุมโลกเปิ ดให้บริการ
ในห้างแห่งนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้ งวันส่งท้ายปี เก่า - เคาท์ดาวน์

31.12.2021

**ร่วมงานฉลองเคาท์ดาวน์ ส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่**
เทีย่ วมหานครปารีส - หอไอเฟล - มงต์มาร์ต - ล่องเรือแม่น้าแซนน์

01.01.2022

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ ซึ่งในอดีตเป็ นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สดุ ของโลก
สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าฟิ ลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั พระราชวังแห่ง
นีก้ ลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่สี าคัญและใหญ่โตที่สดุ ในปารีส ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
ชมภายในเป็ นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆที่มคี ่าและมีช่ือเสียงของโลกเช่น
ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซา่ อันเป็ นภาพวาดของเลโอ
นาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึ่งเป็ นศิลปะอัน
ลา้ ค่าจากชาติตา่ งๆ กว่า 300,000 ชิน้ ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต
ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูป
แกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนสั
(Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกนั ได้สร้าง
ทางเข้าพิพิธภัณฑ์เป็ นรูปปิ รามิดกระจกครอบคลุมเนือ้ ที่บนลานนโปเลียนทาให้
สถาปั ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ โู ดดเด่นเป็ นสง่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ ง้ สินค้าจากร้านแบรนด์เนมชื่อดัง ย่านถนน Rue Saint Honoré,
Opera House ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
่ี ัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าใน
นาท่านเข้าสูท่ พ
ระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้ นาของโลก ผ่านชมมหาวิหาร
โนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้ อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะ
กลางแม่นา้ (อิลเดอลาซิเต้) จากนัน้ นาคณะบันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ
จตุรสั ทรอคคาเดโร, ประตูชยั , ถนนชองป์ เอลิเซ่, จตุรสั คองคอร์ด, โบสถ์อิงวลีดส
ปารีสได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่มี ีชีวติ โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอัน
ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไปมงต์มาตร์ (Montmartre) ตัง้ อยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส
เป็ นย่านศิลปะที่โด่งดังแห่งหนึง่ ในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีศิลปิ นดัง ๆ
มาปั กหลักอยู่หลายคนก่อนที่จะมีช่อื เสียง บนเนินเขาสูง 130 เมตร เป็ นที่ตงั้ ของ
โบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่อทุ ิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจาก

สงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์
สัมผัสบรรยากาศล่องเรือบาโตมูช ชมความงดงามสองฝั่งแม่นา้ แซนน์ สถานที่สาคัญ
คู่บา้ นคูเ่ มือง โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่ สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควร
ค่าแก่การอนุรกั ษ์ ทาให้ปารีสโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

19.00 น.

วันที่ 9

สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

02.01.2022

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

03.01.2022

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล ปารีส เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

08.00 น.
09.00 น.
12.30 น.

วันที่ 9

06.00 น.
หมายเหตุ

นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณี ท่ี
เกิ ด เหตุก ารณ์ อาทิ การยกเลิ ก เที่ ยวบิ น , การล่ าช้าของสายการบิ น , การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้ เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถ
คื น เงิน ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ ช าระแล้ว เพราะทางบริษั ท ฯ ได้ช าระค่ าใช้จ่ า ยต่ าง ๆ
ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วัคซีนทีป่ ระเทศฝรั่งเศสรับรองและ เงือ่ นไขทีต่ ้องปฏิบัตติ ามวัคซีนทีไ่ ด้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European
Medicines Agency : EMA) ได้แก่ Comirnaty (Pfizer & BioNTech), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen และ
Vaxzevria (AstraZeneca) รวมทัง้ วัคซีนเทียบเท่า* อาทิ Covid-19 vaccine Astra-Zeneca ทีผ่ ลิตในประเทศไทย
ฝรั่งเศสเปิ ดรับวัคซีนไขว้ และสามารถทา pass sanitaire ดังนี้
Sinovac+Sinovac+Pfizer/Moderna ,
Sinopharm+Sinopharm+Pfizer/Moderna

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

25 ธ.ค. 2564 – 03 ม.ค. 2565

120,000.-

108,000.-

96,000.-

14,000.-

-33,000/-25,000

ค่าทัวร์ไม่รวม :

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้าชมมงต์แซงต์มิเชล / ปราสาทชองบอร์ด / ปราสาทเชอนองโซ / วังแวร์ซายน์ / พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ / เรือบาโตมูช
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี
ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะ
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)
เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้น)
ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา

ค่าทัวร์ไม่รวม :

ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม







ค่าตรวจ PCR Test (ถ้ามี)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพักค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม

