
 

 

 



 

 

วันแรกวันแรก  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีสชาร์ลเดอโกล ปารีส  ((ฝร่ังเศสฝร่ังเศส))  2200  มิ.ยมิ.ย..  / / 1122, , 2266  ก.ค.ก.ค.  / / 33  ส.ค.ส.ค.  
21.00 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร์ D (9-12) สายการบนิ

ไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ีสองวันท่ีสอง  ปารีส ปารีส --  ปราสาทโว เลอ วีกงต์ ปราสาทโว เลอ วีกงต์ --  ปารีสอสิระช้อปป้ิงปารีสอสิระช้อปป้ิง  2211  มิมิ.ย. / .ย. / 1133,,  2277  ก.ค. / ก.ค. / 44  ส.ค.ส.ค.  
00.05 น. ออกเดินทางสู่ปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930  
07.05 น. สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางสู่เมืองเมลัน ทางทิศใต้ของ
กรุงปารีส เพื่อเข้าชมปราสาทเกา่แก ่“โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรูหราของอดีต
เสนาบดีคลังในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างชื่อและแสดงความโอ้อวด
ฐานะแกช่าวเมือง ซึง่สุดท้ายถูกจบัและริบทรัพย์สิน เนื่องจากสร้างความไม่
พอพระทัยแด่พระเจ้าหลุยส์ที่  14 อย่างมาก ท าให้พระองค์ด า ริส ร้าง
พระราชวังแวร์ซายส์ ในภายหลัง เพื่อให้ย่ิงใหญ่กว่าและสวยงามกว่าที่
คฤหาสน์วีกงต์ 

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส จากนัน้อสิระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้า

ตา่งๆ อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ทีร้่าน Duty Free Shop ที่มี
ส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนกัทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ แล้วมีเวลาให้ทา่นเลือกซือ้สินค้า
ในห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ที่มีแบรนด์ชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลกเปิดให้บริการ
ในห้างแหง่นี ้

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันท่ีสามวันท่ีสาม  ปารีส ปารีส --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ TTGGVV  สู่เมืองอาวีญง สู่เมืองอาวีญง --  ท่อส่งน า้ปงต์ ดู การ์ ท่อส่งน า้ปงต์ ดู การ์   2222  มิ.ย. / มิ.ย. / 1144,,  2288  ก.ค. / ก.ค. / 55  ส.ค.ส.ค.  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูส่ถานรีถไฟ Paris Gare Lyon เพื่อนัง่รถไฟ TGV สู่เมืองอา

วีญง Avignon เมืองประวติัศาสตร์ริมแมน่ า้โรห์น และเป็นที่ตัง้ของพระราชวงั
ของพระสนัตะปาปา Palais des Papes ที่ได้ย้ายที่พ านกัมาที่นี่ในระหวา่งปี 
ค.ศ.1309-1423 เป็นเมืองศนูย์กลางทางการค้า ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
ที่ส าคญัของแคว้น นอกจากนีย้งัมีสะพานที่มีชื่อเสียงอนัได้แกส่ะพานเซนต์
เบเนเซ ่ Pont Saint-Bénézet หรือเรียกอีกชื่อหนึง่วา่สะพานแหง่เมืองอาวีญง 
สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1177 น าคณะเดินเล่นชมเมืองจนได้เวลาอนัสมควรแล้วน า
คณะเดินทางสู่ภตัตาคาร 

(08.37-11.20) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

บา่ย จากนัน้เดินทางสู่เขตหบุเขาแมน่ า้โรหน์ แมน่ า้สายส าคญัของภูมิภาคนี ้ น า
ทา่นไปชมปงต์ ด ู การ์ Pont du Gard หนึง่ในส่ิงมหศัจรรยท์ี่ชาวโรมนัสร้าง
เม่ือ 2,000 ปีมาแล้วคือทางส่งน า้ซึง่มีความยาว 275 เมตรสามารถสง่น า้ได้ 
34.8 ล้านลิตรตอ่วนั ปงดกูาร์ เป็นสะพานสง่น า้จดุหนึง่ในการสง่น า้ระหวา่ง
เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึง่มีระยะทางถงึ 50 กิโลเมตรได้ขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกจาก UNESCO เม่ือปี 1985 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ีส่ีวันท่ีส่ี  อาวีญง อาวีญง --  หมู่บ้านกอร์ด หมู่บ้านกอร์ด --  โบสถ์แอบ็บีเดอซีนอคค์ โบสถ์แอบ็บีเดอซีนอคค์ --  หมู่บ้านเลโบ หมู่บ้านเลโบ 
เดอ โพรวองซ์ เดอ โพรวองซ์ --  อาวีญงอาวีญง  

2233  มิ.ย. / มิ.ย. / 1155,,  2299  ก.ค. / ก.ค. / 66  ส.ค.ส.ค.  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเข้าสู่บรรยากาศแหง่โปรวองซ์ ชม 2 หมูบ้่านที่สวยที่สุดในโปรวองซ์ที่

ศิลปินชื่อดงัแวนโก๊ะห์ (Van Gogh) ยงัหลงใหลและใช้ชีวิตผลิตงานศิลปะที่มี
ชื่อเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก หมูบ้่านกอร์ด (Gordes) เมืองเกา่แกท่ี่มากด้วยเสนห์่
น่าหลงใหลเป็นอีกเมืองที่ตัง้อยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon 
บนัทกึภาพจากจดุชมวิวที่มองเห็นหมูบ้่านในมมุที่สวยที่สุด 

 
 จากนัน้เย่ียมชมโบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) ที่มีทุง่ดอก

ลาเวนเดอร์สีมว่ง ปลูกเป็นแปลงสวยงามอยู่ด้านหน้า ซึ่งทุ่งดอกลาเวนเดอร์
แห่งนีจ้ะบานสะพรั่งตัง้แต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงวนัที่ 14 กรกฎาคม ซึ่ง
ทัง้หมดจะถูกเก็บเก่ียวในวนัชาติของประเทศฝรั่งเศส มีเวลาให้ท่านได้เก็บ
ภาพประทบัใจ  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บา่ย หมูบ้่านเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่ตัง้อยู่บน

ภูเขาสูง ซึ่งปัจจุบนัยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเรือน ชุมชน ตลอดจน
ศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอยา่งดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคดัเลือก
ให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” จนได้เวลาอนัสมควร แล้ว
เดินทางกลบัเข้าสู่เมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวติัศาสตร์ริมแม่น า้โรห์น 
(Rhône)  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ีห้าวันท่ีห้า  อาวีญง อาวีญง --  รัฐโมนาโก รัฐโมนาโก --  มองตกิาโล มองตกิาโล --  นีซนีซ  2244  มิ.ย. / มิ.ย. / 1166,,  3300  ก.ค. / ก.ค. / 77  ส.ค.ส.ค.  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะออกเดินทางสูร่ัฐโมนาโก หรือไมอาม่ีแหง่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจาก

การเปล่ียนแปลงกฎหมายท าให้เมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็น
เมืองหลวงแหง่การพนนัของยโุรปซึง่เศรษฐีนิยมมาเที่ยวกนั น าทา่นเข้าสมัผสั
กบัความหรูหราภายในบอ่นคาสิโนมองติกาโล  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เที่ยวชมโมนาโกเมืองที่ตัง้อยูท่า่มกลางท้องทะเลสวย, หมูต่กึระฟ้าและทิวเขา

อนังดงาม ชมมหาวิหารทีเ่คยใช้จดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิง
เกรซเคลลีแหง่โมนาโค สตรีผู้สงูศกัด์ิ ท่ีชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิง
สาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผนัให้เป็นเจ้าหญิงในราชวงั  วนันีเ้ธอเป็นต านาน
ที่ไมใ่ชเ่พียงเจ้าหญิงผู้ เลอโฉม แตเ่ธอน าพาชื่อเสียงให้โมนาโคเป็นที่รู้จกัด้าน

 
 
 

http://www.novotel.com/
http://www.novotel.com/


 

 

สาธารณะประโยชน์ องค์กรการกศุลตา่ง ๆ มากมาย แล้วไปถา่ยรูปกบัปาเล 
เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทที่ประทบัของเจ้าชายแหง่รัฐสร้างขึน้
บนส่วนที่เป็นเดอะร็อกทา่มกลางทวิทศัน์อนังดงาม แล้วไปชมวิวทิวทศัน์ที่
ขนาบด้วยทา่เรือสองแหง่คือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ทา่จอด
เรือยอร์ชอนัหรูหราแสดงถงึความมัง่คัง่ และร ่ารวยของดินแดนแหง่นี ้ แล้ว
เดินทางตอ่เข้าสู่เมืองตากอากาศชือ่ดงัของฝรัง่เศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่
เป็นอนัดบัห้า ของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชือ่วา่ โพรวองซ-์แอลป์-โกต-ดาซูร์ 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินที่
สวยงาม เต็มไปด้วยนกัทอ่งเที่ยวทีจ่ะมาเดินกนัอยูท่ี่ถนนเรียบชายหาด ลา-
พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตยา่นเมืองเกา่ 
จดัได้วา่เป็นเมืองทีน่า่เดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซเ์ป็นอยา่งย่ิง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ีหกวันท่ีหก  นีซ นีซ --  แซงต์ปอล เดอ วองซ์ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ --  กราซ กราซ --  โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด --  
คาสเทลแลน คาสเทลแลน --  เวอร์ดงเวอร์ดง  

2255  มิ.ย. / มิ.ย. / 1177, , 3311  ก.ค. / ก.ค. / 88  ส.ค.ส.ค.  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence) 

เคยถกูโรมนัยดึครอง ในยคุกลางเมืองถกูรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซวัส์ที ่
1 แหง่ฝรั่งเศส โปรดให้สร้างก าแพงหนิล้อมรอบเมือง ความขลงัและสวยงาม
ดงึดดูศิลปินมารังสรรค์งานที่นี่ ทัง้นกัเขียน นกักวี นกัแสดง กองถา่ยภาพ
ยนตร์ ล้วนแตห่ลงเสนห่แ์ซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรือจะเรียกอกีนยัหนึง่วา่ “ถ่ิน
ศิลปิน” ก็ไมผิ่ด   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เดินทางสูเ่มืองกราซ (Grasse) เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมโรงงานผลิตน า้หอม ที่

กอ่ตัง้ขึน้มาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน า้หอมด้วยการสกดั
และการกลัน่ ตลอดจนห้องจดันิทรรศการแสดงประวติัความเป็นมาของการ
ผลิตน า้หอมและคอลเล็กชัน่ขวดน า้หอมตา่ง ๆ อยา่งมากมาย เมืองกราซ 
(Grasse) หรือที่รู้จกักนัในนาม “เมืองหลวงแหง่โลกน า้หอม” การผลิตน า้หอม
ทัง้หลายส่วนใหญ่เร่ิมต้นที่นี่ โรงงานผลิตน า้หอมท่ีมีประวติั ศาสตร์ยาวนาน 
เปิดให้ทา่นได้ชมเร่ืองราวและขัน้ตอนการผลิต และโชว์รูมขายผลิตภณัฑ์ให้
ทา่นได้เลือกซือ้เป็นของฝาก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั CHÂTEAU DE TAULANE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.chateau-taulane.com 
วันท่ีเจด็วันท่ีเจด็  ช่องแคบเวอร์ดง ช่องแคบเวอร์ดง --  หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี --  วาเลนซวาเลนซอล อล --  ชมชม

ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ --  เกรโนเบิลเกรโนเบิล  
2266  มิ.ย. / มิ.ย. / 1188  ก.ค. / ก.ค. / 11,,  99  ส.ค.ส.ค.  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ หมูบ้่านมสูติเยร์่ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie) 

ระหวา่งทางผ่านชมชอ่งแคบเวอร์ดง (Les Gorges Du Verdon) หรือที่เรียก
สัน้ๆ กนัวา่ แกรนด์แคนยอนของฝรัง่เศส มีความลึก 300-700 เมตรเลยทีเดียว 
เม่ือมองลงไปด้านลา่งมนษุย์จะดเูหมือนมด อกีทัง้แมน่ า้ที่ไหลผา่นจะเห็นเป็น
ริบบิน้สีเขียว จนนกึไมถ่งึเลยวา่ สายน า้เล็กๆ ที่มองเหน็อยูน่ ัน้มีความกว้างถงึ 
8 เมตร และไหลลงสู่หินด้วยความแรงจนกระทัง่สามารถกดัเซาะหินให้เป็น

(21 ก.ม.) 

 

http://www.novotel.com/
http://www.splendid-nice.com/


 

 

ร่องยาวถงึ 25 กิโลเมตร หน้าผาที่ถกูน า้เซาะกบัธารน า้สีเทอควอยส์นัน้ จงึ
กลายเป็นชอ่งแคบระหวา่งเขาที่ใหญ่ที่สุดในยโุรป ซึง่ถือเป็น One of 
Europe’s Most Beautiful ที่ไมค่วรพลาดชม  จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสู่
หมูบ้่านมสูติเยร์่ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie) หมูบ้่านแหง่ดวงดาว เป็น
อีกหนึง่หมูบ้่านสุดสวยในเขต Haute Provence (High Provence) ของ
ฝรั่งเศส สวยจนได้รับการกลา่วขานวา่เป็น Un Les Plus Beaux Village De 
France (One of the Most Beautiful Village of France) หมูบ้่านหินนีต้ัง้อยู่
ใต้ชะง่อนเขา มีดาวสีทองผูกไว้ระหวา่งสองยอดเขา สญัลกัษณ์ของหมูบ้่าน 
ใจกลางหมูบ้่านมีธารน า้ตกไหลผ่าน ดอกไม้หลากสีที่พร้อมใจกนัออกดอก
สวยบนถนนสายเล็กๆอนังดงาม  จากนัน้ น าชมจดุส าคญัทีส่ดุของเมืองนี ้อนั
ได้แก ่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึง่มีเร่ืองเลา่ขานตอ่กนัมาวา่ อศัวินคนหนึง่ซึง่ตกไป
เป็นเชลยศกึในชว่งสงครามครูเสด ได้ตัง้อธิษฐานวา่ “หากมีโอกาสได้กลบั
บ้านอีกครัง้ จะน าดวงดาวไปแขวนไว้ระหวา่งยอดเขา ณ หมูบ้่านของข้า” 
แสดงวา่ค าอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จงึมีดาวแขวนให้เราเห็นอยูจ่นทกุวนันี ้
ส าหรบั I’Etoile ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความสมหวงัในการขอพร มีขนาดวดัได้ 
1.25 เมตร สว่นโซท่ี่แขวนดาวไว้ยาว 135 เมตร น า้หนกั 150 กิโลกรัม และ
มิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึง่ร้อยปี จะมีอนัตกลงมา แล้วต้องเปล่ียน
ขึน้ไปใหมอ่ยู ่2 ครัง้ด้วยกนั เนื่องจากเมืองนีต้ัง้อยูบ่นภูเขา ความสวยงามอีก
อยา่งหนึง่คือ การได้เห็นบ้านเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขา ท้องฟ้า และ
แนน่อน เม่ือมองดีๆ จะมีดาวดวงนัน้ปรากฎให้เห็นอยูด้่วย ไฮไลท์ของหมูบ้่าน
แหง่นีอ้ีกหนึง่อยา่งคือ เคร่ืองปัน้ดินเผาที่เรียกวา่ Faïence เป็นภาชนะที่ท า
จากดินเผา เคร่ืองเซรามิก ที่นี่ท ากนัมาเนิ่นนานตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17 ได้ชื่อวา่
เป็นเคร่ืองดินเผาที่ท าได้ประณีตทีสุ่ดในประเทศ ถงึขนาดพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
ยงัโปรดให้สัง่เข้าไปใช้ภายในวงัอีกด้วย อสิระให้ทา่นได้เดินเล่นชมเมืองและ
เก็บภาพความประทบัใจ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย จากนัน้ น าคณะออกเดินทางสู่เมือง Valensole เส้นทางทุง่ลาเวนเดอร์ ซึง่เป็น

ไฮไลท์ของทริปนี ้เมืองนีมี้ทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวยงามและกว้างใหญ่ที่สุดใน
ฝรั่งเศส ค าวา่ “ลาเวนเดอร์” มีที่มาจากภาษาลาติน คือ “Lavare” หมายถึง 
ช าระล้าง ซึ่งคนสมยัก่อนก็นิยมใช้พืชหอมสารพดัประโยชน์ชนิดนีก้นัอย่าง
แพร่หลาย ในชว่งที่มีโรคติดต่อระบาดในกลุ่มชาวเปอร์เซียน กรีก และโรมนั 
พวกเขาจะน าก่ิงของดอกลาเวนเดอร์มาเผา เพื่อป้องกนัโรคติดต่อระบาด 
ในช่วงต้นศตวรรษที่ประเทศฝรั่งเศส หญิงรับจ้างซกัผ้า ก็ยงัใช้ดอกลาเวน
เดอร์แชไ่ว้ในอา่งอาบน า้ พวกเขาจะวางดอกลาเวนเดอร์ไว้ในตะกร้าผ้า และ
ตามตู้ เสือ้ผ้า เพื่อให้ผ้าลินินมีกล่ินหอมกรุ่น และยงัชว่ยป้องกนัมดแมลงตา่งๆ 
ได้อีกด้วย   

(31 ก.ม.) 

 

 

 

 

 จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสูเ่มืองเกรโนเบลิ (Grenoble) เมืองนีไ้ด้
ชื่อวา่เป็นเมือง “ประตสููเ่ทือกเขาแอลป์” มีสถานที่ทอ่งเที่ยวหลากหลาย ไมว่า่

(196 ก.ม.) 



 

 

จะเป็นสกีรีสอร์ท ป้อมปราการบนเขา พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์แหง่ชาติ คาเฟ่
โบราณ และจตรุัสสวยๆ ที่มีสถาปัตยกรรมอายหุลายศตวรรษ ตวัเมืองตัง้อยู่
ตรงจดุที่แมน่ า้ Isère และ Drac มาบรรจบกนั และมีเทือกเขาแอลป์ซึง่มีหิมะ
ปกคลุมล้อมรอบ อสิระให้ทา่นได้มีเวลาเดินเล่นชมเมืองสวย  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ีแปดวันท่ีแปด  เกรโนเบิลเกรโนเบิล  --  อานซี อานซี --  เบิร์นเบิร์น  2277  มิ.ย. / มิ.ย. / 1199  ก.ค. / ก.ค. / 22,,  1100  ส.ค.ส.ค.  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองตากอากาศ ทางภาคตะวนัออกของประเทศฝรั่งเศส ที่

เมืองอานซี (Annecy) ระหว่างทางชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบ
เทือกเขาแอลป์ จากนัน้ชมเมืองอานซี เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอานซี ใน
อดีตอยูภ่ายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนีมี้ชื่อเสียงทางด้าน
ภูมิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั มีแมน่ า้ทยุและคลอง
เล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเกา่ จนได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งฝรั่งเศส ที่มีศิลปะ
เฉพาะตวัในสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 12-16 รวมไปถึงปราสาทเก่าแก่ของเจ้า
เมืองอยา่งปราสาทอานซี  อิสระเก็บภาพความประทบัใจของเมือง 

(106 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลก

อนัล า้คา่ที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบนั เบิร์นสร้างขึน้ในยุคกลางของยุโรป 
องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอ
นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นประตูโบราณตัง้คร่อมอยู่คร่ึง
ถนน ผ่านชมโบสถ์ และยา่นเมืองเกา่ที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน า้พุ
ที่ตัง้อยูก่ลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้น
หนึง่ของยโุรป สมกบัเป็นเมืองหลวงของประเทศ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN BERN - WESTSIDE HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.holidayinn.com  

วันท่ีเก้าวันท่ีเก้า  เบิร์น เบิร์น --  ซูริคซูริค  --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ  2288  มิ.ย. / มิ.ย. / 2200  ก.ค. /ก.ค. /  33,,  1111  ส.ค.ส.ค.  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญของสวิส เป็น

ศนูย์กลางการซือ้ขายแลกเปล่ียนทองค าทีใ่หญ่ทีสุ่ด และเป็นตลาดหลกัทรัพย์
ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  

 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG971   
วันท่ีสิบวันท่ีสิบ  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  2299  มิ.ย. / มิ.ย. / 2211  ก.ค. / ก.ค. / 44,,  1122  ส.ค.ส.ค.  
05.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนือ่งจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

 
 
 

 

http://www.novotel.com/
http://www.pullmanhotels.com/
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20-29 มิถุนายน 2562 9988,,000000..--  8899,,000000..--  7799,,000000..--  1155,,000000..--  1188,,000000..--  --2233,,000000..--  
--1188,,000000..--  

12-21 กรกฎาคม 2562 
110044,,000000..--  9944,,000000..--  8844,,000000..--  1155,,000000..--  1188,,000000..--  --3300,,000000..--  

--2233,,000000..--  26 ก.ค.-4 ส.ค. 2562 
3-12 สิงหาคม 2562 

ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรม-ที่ระบ ุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไค่าทวัร์ไม่รวม ม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์  
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง  
หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

การไม่รับจองทวัร์ (การไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พูดจาหยาบ



 

 

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าวกรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่าง
กนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ



 

 

ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ

ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (สถานที่เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว การเดินทางเป็นครอบครัว ((FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ัเอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลายื่นประมาณ งเศส  ใช้เวลายื่นประมาณ 1144  วันท าการวันท าการ  
  ((การขอวซีา่ประเทศฝรัง่เศสผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา การขอวซีา่ประเทศฝรัง่เศสผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   ณ ศนูย์รับค าร้องขอวซีา่ประเทศฝรัง่เศส)ณ ศนูย์รับค าร้องขอวซีา่ประเทศฝรัง่เศส)  

**ส าหรับทา่นที่เคยสแกนลายนิว้มือในกลุ่มเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษทัฯล่วงหน้า****ส าหรับทา่นที่เคยสแกนลายนิว้มือในกลุ่มเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษทัฯล่วงหน้า**                                                                                             
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติูบัตร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลปิเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือน การเงินต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของ
เงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  

  


