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GRAND
LA FRANC ENCHANTÉE

FRANCE
สิ่งใดถูกห่อหุ้มด้วยศิลปะ สิ่งนั้นจะเพิ่ ม
เสน่ห์ คุณค่า และนำไปสู่ มูลค่า

สิ่งใดถูกห่อหุ้มด้วยศิลปะ สิ่งนั้นจะเพิ่ ม เสน่ห์ คุณค่า และนำไปสู่ มูลค่า
จิตวิญญาณ ในภาษาฝรั่งเศส Esprit (แอสปรี) คือ การเพาะบ่มทางความคิด
สรรสร้างปรัชญา และขับเคลื่อนอย่างมีศิลปะ มีชั้นเชิง
และเมื่อใดก็ตามที่ฝรั่งเศสนำไปใช้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม ก็มักจะกลายเป็ นปรากฎ
การณ์ที่โลกต้องจดจำว่าเป็ นเอกลักษณ์ในแบบฝรั่งเศส
ไม่ว่าจะเป็ น การผลิตน้ำหอม การบ่มไวน์ กรรมวิธีปรุงอาหาร ตลอดจน
ขั้นตอนการดื่ม การรับประทานที่ซับซ้อน
แฟชั่น ดีไซน์ ที่สามารถออกการกฏเกณฑ์ทุกเงื่อนไข เป็ นผู้นำของโลกแฟชั่น
ตลอดจนอาคาร สถานที่ ที่ครอบด้วยความงามในแบบฝรั่งเศส
มองค์แซงมิเชล กลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์
โดยเฉพาะ ปารีส มหานครที่คนทั่วโลกต่างยกย่องว่าเป็ นเมืองหลวงที่งดงาม
โรแมนติกที่สุด เพราะไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหน แห่งใด
แม้แต่จะนั่งเก้าอี้สาธารณะสักแห่ง คุณจะรู้สึ กถึงการโอบล้อมด้วย
ศิลปะของฝรั่งเศส โดยไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดมารบกวน
จึงไม่แปลกใจที่
ฝรั่งเศสเป็ นประเทศที่เปี่ ยมด้วยเสน่ห์ (enchantée อองซองเต้)
มีนักท่องเที่ยวมาเยือน มากถึง 83 ล้านคน (สถิติจากปี พ.ศ.2560)
ที่มีคนเที่ยวอันดับ 1 ของโลกตลอดกาล

LA FRANCE
โปรแกรทัวร์

แกรนด์ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คื น

สายการบิน
การบินไทย (TG)
บิ นตรง เข้า-ออก ปารีส

ENCHANTÉE
วันแรก

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ปารีส - รูเอิง
อองเฟลอร์ - โดวิลล์

วันที่ 3

โดวิลล์ - มองต์ แซงต์ มิเชล
แซงต์ มาโล

วันที่ 4

แซงต์ มาโล - ดินัง
แรนน์ - ตูร์

วันที่ 5

ตูร์ - ปราสาทเชอนองโซว์
ออมบัวส์ - ตูร์

วันที่ 6

ตูร์ - ปราสาทชอมบอร์ด
ปารีส

วันที่ 7

ปารีส - ช้อปปิ้ง
พิ พิ ธภัณฑ์ลุฟร์

วันที่ 8

ปารีส - ชมเมือง
พระราชวังแวร์ซายส์

วันที่ 9

ปารีส - กรุงเทพฯ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

อาหาร
โรงแรมมาตรฐาน
ยุโรป 4 ดาว
พักปารีส 3 คื น

เน้นพื้นเมือง
แต่ก็มีอาหารแบบเอเชียสลับ
บ้าง
(เฉพาะในเมืองใหญ่)

LA FRANCE

ENCHANTÉE

CHATEAU DE

CHATEAU DE

VERSAILLES

พระราชวังแวร์ซาย ที่
พระเจ้าหลุ ยส์ที่
14
ทรงโปรดให้สร้างเพื่ อ
จะให้เป็ นพระราชวังที่
ยิ่ งใหญ่และวิจิตร
บรรจง ที่ โด่ งดังด้วย
ความยิ่ งใหญ่ หรูหรา
ตระการตา
อลังการ
ทั้งภายนอกภายใน มี
ห้องหับอยู่ มากมายถึง
700
ห้อง
พร้อม
จิตรกรรม
และ
ประติ มากรรมประดับ
ตกแต่ งด้วยหิ นอ่อน
และวัสดุ ที่ ดี เยี่ ยม
พระราชวังแวร์ซายได้
รับจดทะเบี ยนให้เป็ น
มรดกโลก ในปี 1979

PARIS

CHAMBORD

Mont Saint-Michel
เป็ นศู นย์รวมแห่ งศรัทธาของคริสต์ศาสนาที่
มีอายุ ยาวนานกว่า 1,000 ปี แรกเริ่มเดิ มที ที่
นี่ เป็ นเพี ยงโบสถ์เล็ กๆ สร้างขึ้นโดยบิ ชอปอู
เบิ ร์ต เพราะได้รับนิ มิตจากอัครเทวดาเซนต์
ไมเคิ ล อัครเทวดาสำคัญของศาสนาคริสต์ถึง
3 ครั้ง จนในที่ สุ ดโบสถ์แห่ งนี้ก็ ได้สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 709 ก่ อนจะมีการต่ อเติ มขึ้น
เรื่อยๆ ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 11 ไปจนถึงศตวรรษ
ที่ 15 จึงทำให้ มหาวิหารมงแซ็ง-มีแชล แห่ งนี้
มีการผสมผสานศิ ลปะของแต่ ละยุ คสมัย ทั้ง
สถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ และ โกธิค

ที่ มีขนาดใหญ่ที่ สุ ดใน
บรรดาปราสาทแถบลุ่ ม
แม่น้ำลัวร์และกษัตริย์
ฝรั่งเศสหลายพระองค์
สัมผัสความอลังการ
ของปราสาทที่ ประกอบ
ด้วยห้องต่ าง ๆ กว่า
440 ห้อง บันไดภายใน
กว่า 70 แห่ ง เตาผิงไฟ
รวม 365
CHATEAU DE

CHENONCEAU

ในยุ คสมัยที่ มีเหตุ การณ์วุ่นวายเกี่ ยวกับ
การเมืองในฝรั่งเศส มหาวิหารแห่ งนี้ได้ถู กใช้
ให้เป็ นเรือนจำคุ มขังนักโทษอยู่ ช่วงเวลาหนึ่ ง
แต่ หลังจากที่ พ้นวิกฤตทางการเมืองไปแล้ว
มหาวิหารมงแซ็ง-มีแชล ก็ ได้กลับมาทำหน้าที่
เป็ นศู นย์รวมคริสต์ศาสนาอีกครั้งค่ ะ

กรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่ มีนักท่ อง
เที่ ยวไปเยื อนมากที่ สุ ดในโลก
เมือง
หลวงของฝรั่งเศสเป็ น ที่ ตั้งของสถา นที่
ท่ องเที่ ยวที่ โดดเด่ นที่ สุ ดในโลก ตั้งแต่
หอไอเฟล ไปจนถึงวิหาร Notre Dame
และถนน Champs-Elysées

สร้างในยุ คศิ ลปะแบบ
เรเนซองส์ ช่วงปี 15131521 ตัวปราสาทสร้าง
ขวางอยู่ บนแม่น้ำแชร์
(CHER) และรายล้อม
ไปด้วยสวนดอกไม้และ
ต้นไม้ใหญ่
ภายในตัว
อาคารซึ่งได้รับการ
ดู แลและบู รณะอย่ างดี

La
Enchantée
France
Day 1

กรุงเทพ

21.00 น.

พร้อมคณะที่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ (ทางเข้า
ประตู 4) เคาน์เตอร์ H-J สายการบิ นไทย

Day 2

กรุงเทพ

00.05 น.

ออกเดิ นทางสู่ ปารีส โดยเที่ ยวบิ น ที่ TG 930

ปารีส

07.10 น.

ถึงสนามบิ นกรุงปารีส (PARIS) นครหลวง
ที่ สุ ดแสนโรแมนติ ก

รูเอิง

อองเฟลอร์

เมืองหลวงของแคว้นโอต - นอร์มองดี นำชม
โบสถ์โจนออฟอาร์ค
ซึ่งเป็ นวีรสตรีนักรบ
หญิงที่ กล้าหาญของฝรั่งเศส นำชมมหาวิหาร
รูเอิง เป็ นมหาวิหารในนิ กายโรมันคาธอลิ กที่
สร้างขึ้นอย่ างสวยงามในสไตล์โกธิค โดยใน
ช่วงระหว่างปี 1876 ถึง 1880 มหาวิหารรูเอิง
เคยเป็ นสิ่ งก่ อสร้างที่ สู งที่ สุ ดในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เมืองท่ าเล็ กๆ ของแคว้นนอร์มังดี ชื่นชมใน
ความงดงามของตัวอาคารที่ สร้างขึ้นด้วย
ประติ มากรรมจากไม้ ตื่ นตาไปกับความเก่ า
แก่ ของระเบี ยงหอระฆังที่ ประดับประดาอย่ าง
วิจิตร
เมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่ มีรีสอร์ท 5 ดาว

โดวิลล์

คาสิ โน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึ กสวยงามทั้ง
เมือง ถู กยกให้เป็ น "Queen of the Norman
beaches" โดวิลล์กลายเป็ นเมืองพักผ่อนของ
ชนชั้นสู ง คนรวย และคนมีชื่อเสี ยง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่ านเข้าที่ พักโรงแรม
หรือระดับเดี ยวกัน

......................

La
Enchantée
France
Day 3

โดวิลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มองต์ แซงต์ บ่าย
มิเชล

ออกเดิ นทางสู่ มองต์ แซงต์ มิเชล สัญลักษณ์
ที่ ฝรั่งเศสใช้โฆษณาชักชวนให้คนจากทั่วโลก
มาเที่ ยวฝรั่งเศส
ชุมชนใหญ่บนเกาะที่ ตั้งอยู่ บริเวณแม่น้ำคู สน็
อง ที่ ไหลลงสู่ ทะเลเหนื อ เดิ นชมถนนกรอม รูว์
ย่ านช้อปปิ้ ง ร้านขายของที่ ระลึก สู่ มหาวิหาร
มองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL)
ที่ งดงามด้วยศิ ลปะหลายยุ คตั้งแต่ โรมาเนสก์
โกธิค เรเนซองส์
เมืองป้ อมปราการชายฝั่ งทะเล แคว้นบริททานี
ตัวเมืองเก่ าโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณที่
สมบู รณ์ทั้งสี่ ด้าน ท่ านสามารถเดิ นชมตัวเมือง
จากบนสันกำแพงได้ตลอดความยาวของ
กำแพง

แซงต์ มาโล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่ านเข้าที่ พักโรงแรม
ระดับเดี ยวกัน

Day 4

แซงต์ มาโล

เช้า

ดินัง

MERCURE

หรือ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิ นทางสู่ เมืองดิ นัง (DINAN)
เมืองเล็ กๆ เก่ าแก่ ที่ มีความสวยงาม ตั้งอยู่ ใน
แคว้นบริททานี ชมเมืองดิ นัง เมืองโบราณยุ ค
กลางที่ ตั้งอยู่ บนเนิ นเขา มีแม่น้ำ RANCE ไหล
ผ่าน ย่ านเมืองเก่ าที่ มีมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 13
ที่ ยังคงรักษาสภาพเมืองเก่ าไว้เป็ นอย่ างดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

La
Enchantée
France
Day 4
ต่อ

รองส์

บ่าย

เมืองหลวงของแคว้นบริททานี
เมืองแห่ ง
ศิ ลปะและประวัติ ศาสตร์
ด้วยอาคารบ้าน
เรือนยุ คกลางในสไตล์เรเนซองส์
PLACE
DU CHAMP JACQUET และ ชมมหาวิหาร
แห่ งรองส์
สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 6
เพื่ ออุทิ ศให้นักบุ ญเปโตร
แล้วออกเดิ นทางสู่ เมืองตู ร์ (TOURS) เมืองที่
มีชื่อเสี ยงด้านการท่ องเที่ ยวของฝรั่งเศส

ตูร์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่ านเข้าที่ พักโรงแรม
หรือระดับเดี ยวกัน

HOLIDAY

INN

โรงแรมที่ตูร์มีน้อย หากเต็มเราจะไปพักเมืองใกล้เคียง

Day 5

ตูร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ านชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU

นำชมเมืองตู ร์ (TOURS) เมืองใหญ่ที่ สุ ดในลุ่ ม
แม่น้ำลัวร์
เคยถู กยกให้เป็ นเมืองหลวงของ
ฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุ ยส์ที่ 11
นำ
ท่ านชมเมือง ชมวิหารตู ร์ ที่ สร้างขึ้นให้กับนัก
บุ ญแซงต์ กาแตง

DE CHENONCEAU) สร้างในยุ คศิ ลปะแบบ
เรเนซองส์
ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่ บน
แม่น้ำแชร์ (CHER) และรายล้อมไปด้วยสวน
ดอกไม้และต้นไม้ใหญ่ดู สวยงามสบายต
จากนั้นนำท่ านสู่ ออมบัวส์ (AMBOISE)

ออมบัวส์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่ านเข้าที่ พักโรงแรม NOVOTEL
ระดับเดี ยวกัน

หรือ

La
Enchantée
France
Day 6

ออมบัวส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ านชมปราสาทชอมบอร์ด

(CHATEAU

DE
CHAMBORD)
ที่ มีขนาดใหญ่ที่ สุ ดใน
บรรดาปราสาทแถบลุ่ มแม่น้ำลัวร์ และกษัตริย์
ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็ จมาประทับแรม
ที่ นี่ ความอลังการของปราสาทที่ ประกอบด้วย
ห้องต่ าง ๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า
70 แห่ ง เตาผิงไฟรวม 365 จุด ในรูปแบบที่
แตกต่ างกัน
และเป็ นที่ กล่ าวขานว่าปราสาท
แห่ งนี้ได้รับการออกแบบจากศิ ลปิ นชื่อดังของ
อิตาลี ลี โอนาร์โด ดาร์วินชี

Day 7

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปารีส

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่ านเข้าที่ พักโรงแรม HYATT REGENCY
หรือระดับเดี ยวกัน 3 คื น

ปารีส

เช้า

ออกเดิ นทางสู่ กรุงปารีส
ที่ สุ ดแสนโรแมนติ ก

(PARIS)

นครหลวง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้าเปิ ดใหม่ ห้าง
สมาริแตน

(SAMARITAINE)

ซึ่งเป็ นห้างใน

เครือของหลุ ยส์ วิตตอง ภายในห้างมีสิ นค้าแบ
รนด์เนมชั้นนำของโลกสารพัดแบรนด์ ตกแต่ ง
ด้วยความงามของสถาปั ตยกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกห้าง มีร้านกาแฟสวย ๆ อร่อย ๆ ให้นั่ง
พัก
ท่านที่ไม่ชอบช้อปปิ้ ง
สามารถเดินถ่ายรูปภายในห้างและย่านใกล้
เคียงห้างซึ่งอยู่ใจกลางเมืองติดแม่น้ำแซนด์ ท่านสามารถเดินไปถ่าย
รูปบนสะพานข้ามแม่น้ำและ HOTEL DE VILLE หรือศาลาว่าการ
กรุงปารีสได้

La
Enchantée
France
Day 7

ปารีส

เที่ยง

นำท่ านชมพิ พิ ธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE

ต่อ

Day 8

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปารีส

ค่ำ

MUSEUM) อดี ตพระราชวังหลวงแห่ งฝรั่งเศส
ปั จจุบันเป็ นสถานที่ เก็ บโบราณวัตถุ ผลงาน
ศิ ลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติ ล้ำค่ ามากมาย อาทิ
ภาพวาดโมนาลิ ซ่า ของลี โอนาโด ดาวิลชี วีนัส
ตัวจริง มัมมี่จากอียิ ปต์และงานศิ ลปะอีกกว่า
สามแสนชิ้น ไม่มีพิ พิ ธภัณฑ์ศิ ลปะที่ ไหนใหญ่
กว่านี้อีกแล้ว
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง

นำชมนครปารีส ชมจัตุ รัสคองคอร์ด สถานที่ ตั้ง
เครื่องกิ โยติ นประหารนักโทษการเมืองสมัย
ปฏิวัติ ฝรั่งเศส ปี 1789 ผ่านชมโรงละคร
โอเปร่า ประตู ชัยนโปเลี ยน และ จุดสำคัญๆใน
กรุงปารีส และโบสถ์นอร์ทเทอดาม (ชมเฉพาะ
ภายนอก / ภายในปิ ดซ่อมจากเหตุ เพลิ งไหม้)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ านชมพระราชวังแวร์ซายส์
(CHATEAU
DE VERSAILLES) ที่ พระเจ้าหลุ ยส์ที่ 14 ทรง
โปรดให้สร้างเพื่ อจะให้เป็ นพระราชวังที่ ยิ่ งใหญ่
และวิจิตรบรรจง

Day 9

Day 10

ปารีส

กรุงเทพ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า
09.30 น.
13.40 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

05.55 น.

กลับถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ
โดยสวัสดิ ภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

เดิ นทางสู่ สนามบิ น ชาร์ลเดอโกล
บิ นตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ ยวบิ นที่ TG 931

La
Enchantée
France
สิ่งใดถูกห่อหุ้มด้วยศิลปะ สิ่งนั้นจะเพิ่ ม
เสน่ห์ คุณค่า และนำไปสู่ มูลค่า

รายการทัวร์
อัตราค่าบริการ

แกรนด์ฝรั่งเศส ( TG )

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

เด็กมีเตียง
( 5-11 ปี )

เด็กไม่มีเตียง
( ไม่เกิน 5 ปี )

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว

7,16 ตุลาคม

129,000

106,000

98,000

+26,000

4,18,26 พฤศจิกายน
3 ธันวาคม

127,000

104,000

96,000

+24,000

24 ธันวาคม 2565 2 มกราคม 2566

135,000

111,000

101,000

+26,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป–กลับแบบหมู่คณะ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ
(จำนวนน้ำหนักเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการ
บิน) และกระเป๋าใบเล็ก สำหรับนำขึ้นเครื่องบิน
น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ

ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลง ในโรงแรม
ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม
ค่าอาหารตามรายการ
ค่าทิปพนักงานบริการในร้านอาหาร
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ
ในรายการ
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานจากบริษัทฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท, เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว), เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
“โดยทั่วไป บริษัทต่างๆจะใช้ประกันกลุ่มแบบเหมาจำนวนมาก จากตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่ง

คุ้มครองแต่อุบัติเหตุ และเบี้ยประกันมีราคาถูก แต่บริษัทยูนิตี้ 2000 ทัวร์ มีการซื้อประกันเพิ่มเติม
จากบริษัท ALLIANZ ให้อีก 1 ฉบับ ต่อท่าน เพื่อให้การคุ้มครอง จากการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
และต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ที่มากกว่าบริษัทอื่นๆ (ยกเว้นโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ ที่
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง)”

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสายการบินกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
ค่ า ทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางชำรุด หรือสูญหาย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เช่น ทำสิ่งของตามร้านแตก ทำอุปกรณ์
ในโรงแรมเสียหาย ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและการชำระเงินค่าทัวร์
งวดที่ 1 : ชำระเงินท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังได้รับใบเสนอราคา เพื่อสำรองที่นั่ง
งวดที่ 2 : ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน
* หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ตั๋วสายการบินแบบชั้นพิเศษ หรือแบบชั้นธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
แยกต่างหาก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-40 วัน หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การเดินทาง
*การหักค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกฎเกณฑ์สากล แต่ในความเป็นจริง บริษัทฯ จะหาทางคืนเงินท่านให้ได้มาก
ที่สุด เพราะบริษัทฯ เข้าใจในเหตุสุดวิสัยของลูกค้า

เอกสารการรับเงินคืน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนเงินมัดจำ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจำต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

Contact ME

บริษัท ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ จำกัด
96 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
Tel : 02-6764848
Line official / Facebook / Instargam :

@unity2000tour.com

www.unity2000tour.com

" To be a part of coonecting people to the world
and fulfill people the meaning of life "

