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วันที่ 1
21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิฯ – กรุงปารีส
คณะพรอมกันทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 4 Row J
สายการบินไทย

วันที่ 2
00.10 น.
06.50 น.

กรุงปารีส – ชมการแขงขันเทนนิส Roland Garros – ชอปปง
ออกเดินทางสูก รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
ถึง สนามบิน ชารลส เดอ โกลล กรุงปารีส ในเวลาทองถิน่ หลังผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
อิสระทานเที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
อิสระทานรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชมการแขงขันเทนนิส Roland Garros
อิสระทานรับประทานอาหารค่าํ ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูที่พักโรงแรม

เที่ยง
บาย
ค่ํา
วันที่ 3
เชา
เที่ยง
ค่ํา

กรุงปารีส – เที่ยวชมเมือง – ชอปปง
รับประทานอาหารเชาตามอัธยาศัย
อิสระทานเที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
อิสระทานรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระทานเที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
อิสระทานรับประทานอาหารค่าํ ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูที่พักโรงแรม
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วันที่ 4
เชา
10.00 น.
13.30 น.

กรุงปารีส – สนามบิน
รับประทานอาหารเชาตามอัธยาศัย พรอม Check Out ออกจากทีพ่ กั
นําทานเดินทางสู สนามบิน ชารลส เดอ โกลล
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 5
06.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************
อัตราคาบริการ : ตอทาน
ผูใหญ (พักหองละ 1 ทาน) รอบแรก
ผูใหญ (พักหองละ 1 ทาน) รอบสอง
ผูใหญ (พักหองละ 1 ทาน) รอบสาม
ผูใหญ (พักหองละ 1 ทาน) รอบ 16 คนสุดทาย
ผูใหญ (พักหองละ 1 ทาน) รอบ 8 คนสุดทาย
ผูใหญ (พักหองละ 1 ทาน) รอบรองชนะเลิศ
ผูใหญ (พักหองละ 1 ทาน) รอบชิงชนะเลิศ (ชาย)

รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

บาท
89,000
91,000
101,000
103,000
109,000
125,500
129,900

*อัตราดังกลาวคิด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชั้นนักทองเทีย่ ว
แพ็กเก็จคาตั๋วชมเทนนิส Roland Garros พรอมที่พักหองเดีย่ ว 2 คืน
คาประกันการเดินทางและอุบตั เิ หตุในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ วันที่ 6 มีนาคม 2556
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดื่ม
คารถรับสงตลอดการเดินทาง
คาวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส
คาน้าํ หนักกระเปาเดินทางในกรณีทเ่ี กินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
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การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโ ดยสารหนึง่ ทาน สําหรับการจองทัวรในสวนที่
เหลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคามัดจํา
ทั้งหมด
การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 21 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 14 – 20 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 20,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 3 – 13 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 40,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 2 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* ปจจุบัน การยื่นวีซ าอังกฤษ ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและสแกนลายนิ้วมื อดวยตัวเองเทานั้น พรอมทั้ง
ตรวจสอบประวัติ การเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล ยื่นตอเจาหนาที่สถานทูตอังกฤษ
ประจําประเทศไทย
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัท
ฯ เปนลายลักษณอักษร และบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการ ราคา ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึน้ อยูก ับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน หรือการประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร
และการเกิดภัยอืน่ ใดทีน่ อกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิง่ ตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สุมเสี่ยงไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ
คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
เงื่อนไข
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษัทฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
เชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมดไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ มอาจเรียกรองเงิน
หรือบริการสวนทีข่ าดไปได
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