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วนัแรก 
กรงุเทพฯ - สนามบนิชารล์เดอโกล ปารสี (ฝร ัง่เศส) 

20 ม.ิย. / 12, 26 ก.ค. / 

3 ส.ค. 

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการ

บนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการ

เชค็อนิ จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋ว

เครื่องบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การล่าชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ข ึน้เครื่องไม่ทัน), การ

นัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมือง ท าให ้

การเดนิทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยัง

จุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มีสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม 

และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ 

ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิข ึน้

นอกจากในรายการทวัร ์หัวหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส ิง่ที่

ทางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัทีส่อง 
ปารสี - ปราสาทโว เลอ วกีงต ์- ปารสีอสิระชอ้ปป้ิง 

21 ม.ิย. / 13, 27 ก.ค. / 

4 ส.ค. 

00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG930 

 

07.05 น. สนามบนิชารล์เดอโกล กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้รอรับคณะเพื่อเดนิทางสูเ่มืองเมลนั ทาง

ทิศใตข้องกรุงปารีส เพื่อเขา้ชมปราสาทเก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” 

คฤหาสน์หรูหราของอดีตเสนาบดีคลังในสมัยพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ที่

สรา้งชือ่และแสดงความโออ้วดฐานะแกช่าวเมอืง ซึง่สดุทา้ยถกูจับและ

รบิทรัพยส์นิ เนื่องจากสรา้งความไม่พอพระทัยแด่พระเจา้หลุยสท์ี ่14 

อย่างมาก ท าใหพ้ระองคด์ ารสิรา้งพระราชวังแวร์ซายส ์ ในภายหลัง 

เพือ่ใหย้ิง่ใหญ่กว่าและสวยงามกว่าทีค่ฤหาสนว์กีงต ์

(69 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าคณะเดนิทางเขา้สูม่หานครปารสี จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้ตา่งๆ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง ทีร่า้น Duty Free 

Shop ทีม่สีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ แลว้มเีวลาใหท้า่น

เลอืกซือ้สนิคา้ในหา้งแกลลอร ีลาฟาแยตต ์ทีม่แีบรนดช์ัน้น าจากทัว่ทกุ

มุมโลกเปิดใหบ้รกิารในหา้งแห่งนี้ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัทีส่าม 
ปารสี - น ัง่รถไฟ TGV สูเ่มอืงอาวญีง - ทอ่สง่น า้ปงต ์ด ูการ ์ 

22 ม.ิย. / 14, 28 ก.ค. / 

5 ส.ค. 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ Paris Gare Lyon เพือ่น่ังรถไฟ TGV สู่

เมอืงอาวญีง Avignon เมอืงประวัตศิาสตรร์มิแม่น ้าโรหน์ และเป็นทีต่ัง้

(08.37-11.20) 
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ของพระราชวังของพระสนัตะปาปา Palais des Papes ทีไ่ดย้า้ยทีพ่ านัก

มาทีน่ี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ 

ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรมทีส่ าคญัของแควน้ นอกจากนี้ยังมสีะพานที่

มชีือ่เสยีงอันไดแ้กส่ะพานเซนตเ์บเนเซ ่Pont Saint-Bénézet หรอืเรยีก

อกีชือ่หนึง่ว่าสะพานแห่งเมอืงอาวญีง สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1177 น าคณะ

เดนิเลน่ชมเมอืงจนไดเ้วลาอันสมควรแลว้น าคณะเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย จากนัน้เดนิทางสูเ่ขตหุบเขาแม่น ้าโรหน์ แม่น ้าสายส าคญัของภมูภิาคนี ้

น าทา่นไปชมปงต ์ด ูการ ์Pont du Gard หนึง่ในส ิง่มหัศจรรยท์ีช่าวโรมัน

สรา้งเมือ่ 2,000 ปีมาแลว้คอืทางสง่น ้าซ ึง่มคีวามยาว 275 เมตรสามารถ

สง่น ้าได ้34.8 ลา้นลติรตอ่วัน ปงดกูาร ์ เป็นสะพานสง่น ้าจุดหนึง่ในการ

สง่น ้าระหวา่งเมอืง Uzès และเมอืง Nîmes ซึง่มรีะยะทางถงึ 50 

กโิลเมตรไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมือ่ปี 1985 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON 

CENTRE หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัทีส่ ี ่ อาวญีง - หมูบ่า้นกอรด์ - โบสถแ์อ็บบเีดอซนีอคค ์- หมูบ่า้นเลโบ 

เดอ โพรวองซ ์- อาวญีง 

23 ม.ิย. / 15, 29 ก.ค. / 

6 ส.ค. 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเขา้สูบ่รรยากาศแห่งโปรวองซ ์ชม 2 หมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุในโปรว

องซท์ีศ่ลิปินชือ่ดงัแวนโกะ๊ห ์(Van Gogh) ยังหลงใหลและใชช้วีติผลติ

งานศลิปะทีม่ีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก หมู่บา้นกอรด์ (Gordes) เมือง

เก่าแก่ที่มากดว้ยเสน่หน่์าหลงใหลเป็นอีกเมืองที่ตัง้อยู่บนยอดเขาใน

แถบเทอืกเขา Luberon บันทกึภาพจากจุดชมววิทีม่องเห็นหมู่บา้นใน

มุมทีส่วยทีส่ดุ  

 จากนัน้เยี่ยมชมโบสถแ์อ็บบเีดอซนีอคค ์(Abbaye de Senanque) ทีม่ี

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์สมี่วง ปลูกเป็นแปลงสวยงามอยู่ดา้นหนา้ ซึง่ทุ่ง

ดอกลาเวนเดอรแ์ห่งนี้จะบานสะพรั่งตัง้แต่เดอืนมถิุนายน ไปจนถงึวันที ่

14 กรกฎาคม ซึง่ทัง้หมดจะถูกเก็บเกีย่วในวันชาตขิองประเทศฝรั่งเศส 

มเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บ่าย หมู่บา้นเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่

ตัง้อยู่บนภเูขาสงู ซึง่ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลกัษณ์ของบา้นเรอืน ชมุชน 

ตลอดจนศลิปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเป็นหมู่บา้นที่

ไดร้ับคัดเลือกใหเ้ป็น “หนึ่งในหมู่บา้นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” จนได ้

เวลาอันสมควร แลว้เดนิทางกลับเขา้สู่เมืองอาวีญง (Avignon) เมือง

ประวัตศิาสตรร์มิแม่น ้าโรหน์ (Rhône)  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON 

CENTRE หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัทีห่า้ 
อาวญีง - รฐัโมนาโก - มองตกิาโล - นซี 

24 ม.ิย. / 16, 30 ก.ค. / 

7 ส.ค. 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.novotel.com/
http://www.novotel.com/
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09.00 น. คณะออกเดนิทางสูร่ัฐโมนาโก หรอืไมอามีแ่ห่งทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

หลงัจากการเปลีย่นแปลงกฎหมายท าใหเ้มอืงมองตกิาโล Monte-Carlo 

กลายเป็นเมอืงหลวงแห่งการพนันของยุโรปซึง่เศรษฐนียิมมาเทีย่วกนั 

น าทา่นเขา้สมัผัสกบัความหรูหราภายในบอ่นคาสโินมองตกิาโล  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย เทีย่วชมโมนาโกเมอืงทีต่ัง้อยู่ทา่มกลางทอ้งทะเลสวย, หมู่ตกึระฟ้าและ

ทวิเขาอันงดงาม ชมมหาวหิารทีเ่คยใชจ้ัดงานพระราชพธิอีภเิษกสมรส

ของเจา้หญงิเกรซเคลลแีห่งโมนาโค สตรผีูส้งูศกัด ิ ์ทีช่วีติเปรยีบเสมอืน

เทพนยิาย จากหญงิสาวธรรมดาทีโ่ชคชะตาพลกิผันใหเ้ป็นเจา้หญงิใน

ราชวัง  วันนี้เธอเป็นต านานทีไ่ม่ใชเ่พยีงเจา้หญงิผูเ้ลอโฉม แตเ่ธอ

น าพาชือ่เสยีงใหโ้มนาโคเป็นทีรู่จ้ักดา้นสาธารณะประโยชน ์ องคก์รการ

กศุลตา่ง ๆ มากมาย แลว้ไปถา่ยรปูกบัปาเล เดอ แปรงซ ์ Palais De 

Princes ปราสาททีป่ระทบัของเจา้ชายแหง่รัฐสรา้งข ึน้บนสว่นทีเ่ป็น

เดอะร็อกทา่มกลางทวิทศันอ์นังดงาม แลว้ไปชมววิทวิทศันท์ีข่นาบดว้ย

ทา่เรอืสองแห่งคอื Port De Fontvieille และ Port Hercule ทา่จอดเรอื

ยอรช์อันหรหูราแสดงถงึความมั่งคัง่ และร ่ารวยของดนิแดนแห่งนี้ แลว้

เดนิทางตอ่เขา้สูเ่มอืงตากอากาศชือ่ดงัของฝรั่งเศส “นีซ” (Nice) มี

ความใหญ่เป็นอันดบัหา้ ของฝรั่งเศสในแควน้ทีช่ ือ่ว่า โพรวองซ-์แอลป์-

โกต-ดาซรู ์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) รมิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนียน มชีายหาดหนิทีส่วยงาม เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะมาเดนิกนั

อยู่ทีถ่นนเรยีบชายหาด ลา-พรอมมนิาด-เด-ซองเกส (La Promenade 

des Anglais) เขตย่านเมอืงเกา่ จัดไดว้่าเป็นเมอืงทีน่่าเดนิชม

บรรยากาศแบบชาวโพรวองซเ์ป็นอย่างยิง่ 

 

 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัทีห่ก นซี - แซงตป์อล เดอ วองซ ์- กราซ - โรงงานน า้หอมฟราโกนารด์ 

- คาสเทลแลน - เวอรด์ง 

25 ม.ิย. / 17, 31 ก.ค. / 

8 ส.ค. 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่ แซงตป์อล เดอ วองซ ์ เมอืงโบราณในโปรวองซ ์

(Provence) เคยถกูโรมันยดึครอง ในยุคกลางเมอืงถกูรุกรานจากสเปน 

กษัตรยิฟ์รองซวัสท์ี ่ 1 แห่งฝรั่งเศส โปรดใหส้รา้งก าแพงหนิลอ้มรอบ

เมอืง ความขลงัและสวยงามดงึดดูศลิปินมารังสรรคง์านทีน่ี่ ทัง้นักเขยีน 

นักกว ี นักแสดง กองถา่ยภาพยนตร ์ ลว้นแตห่ลงเสน่หแ์ซงตป์อล เดอ 

วองซ ์หรอืจะเรยีกอกีนัยหนึง่วา่ “ถิน่ศลิปิน” ก็ไม่ผดิ   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย เดนิทางสูเ่มอืงกราซ (Grasse) เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมโรงงานผลติ

น ้าหอม ทีก่อ่ตัง้ข ึน้มาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่ 16 ชมกระบวนการผลติ

น ้าหอมดว้ยการสกดัและการกลัน่ ตลอดจนหอ้งจัดนทิรรศการแสดง

ประวตัคิวามเป็นมาของการผลติน ้าหอมและคอลเล็กชัน่ขวดน ้าหอมตา่ง 

ๆ อย่างมากมาย เมอืงกราซ (Grasse) หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “เมอืงหลวง

แห่งโลกน ้าหอม” การผลติน ้าหอมทัง้หลายสว่นใหญ่เร ิม่ตน้ทีน่ี ่

 

http://www.novotel.com/
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โรงงานผลติน ้าหอมทีม่ปีระวัต ิ ศาสตรย์าวนาน เปิดใหท้า่นไดช้ม

เรือ่งราวและขัน้ตอนการผลติ และโชวร์ูมขายผลติภณัฑใ์หท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้เป็นของฝาก 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก CHÂTEAU DE TAULANE หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.chateau-

taulane.com 

วนัทีเ่จ็ด ชอ่งแคบเวอรด์ง - หมูบ่า้นมสูตเิยร่ ์แซงต ์มาร ี- วาเลนซอล - ชม

ทุง่ลาเวนเดอร ์- เกรโนเบลิ 

26 ม.ิย. / 18 ก.ค. / 1, 9 

ส.ค. 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมูสตเิย่ร ์ แซงต ์ มาร ี (Moustiers Ste 

Marie) ระหว่างทางผา่นชมชอ่งแคบเวอรด์ง (Les Gorges Du Verdon) 

หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ กนัวา่ แกรนดแ์คนยอนของฝรั่งเศส มคีวามลกึ 300-700 

เมตรเลยทเีดยีว เมือ่มองลงไปดา้นลา่งมนุษยจ์ะดเูหมอืนมด อกีทัง้

แม่น ้าทีไ่หลผา่นจะเห็นเป็นรบิบิน้สเีขยีว จนนกึไม่ถงึเลยว่า สายน ้าเล็กๆ 

ทีม่องเห็นอยู่นัน้มคีวามกวา้งถงึ 8 เมตร และไหลลงสูห่นิดว้ยความแรง

จนกระทัง่สามารถกดัเซาะหนิใหเ้ป็นร่องยาวถงึ 25 กโิลเมตร หนา้ผาที่

ถกูน ้าเซาะกบัธารน ้าสเีทอควอยสนั์น้ จงึกลายเป็นชอ่งแคบระหวา่งเขา

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป ซึง่ถอืเป็น One of Europe’s Most Beautiful ทีไ่ม่

ควรพลาดชม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูห่มูบ่า้นมูสตเิย่ร ์แซงต ์มาร ี

(Moustiers Ste Marie) หมู่บา้นแห่งดวงดาว เป็นอกีหนึง่หมูบ่า้นสดุ

สวยในเขต Haute Provence (High Provence) ของฝรั่งเศส สวยจน

ไดร้ับการกลา่วขานว่าเป็น Un Les Plus Beaux Village De France 

(One of the Most Beautiful Village of France) หมู่บา้นหนินี้ตัง้อยู่ใต ้

ชะง่อนเขา มดีาวสทีองผูกไวร้ะหวา่งสองยอดเขา สญัลกัษณ์ของ

หมู่บา้น ใจกลางหมู่บา้นมธีารน ้าตกไหลผ่าน ดอกไมห้ลากสทีีพ่รอ้มใจ

กนัออกดอกสวยบนถนนสายเลก็ๆอันงดงาม  จากนัน้ น าชมจุดส าคญั

ทีส่ดุของเมอืงนี้ อันไดแ้ก ่ดวงดาว (I’Etoile) ซึง่มเีรือ่งเลา่ขานตอ่กนัมา

ว่า อัศวนิคนหนึง่ซ ึง่ตกไปเป็นเชลยศกึในชว่งสงครามครูเสด ไดต้ัง้

อธษิฐานว่า “หากมโีอกาสไดก้ลบับา้นอกีครัง้ จะน าดวงดาวไปแขวนไว ้

ระหวา่งยอดเขา ณ หมู่บา้นของขา้” แสดงว่าค าอธษิฐานของเขาคงเป็น

จรงิ จงึมดีาวแขวนใหเ้ราเห็นอยู่จนทกุวันนี้ ส าหรับ I’Etoile ถอืเป็น

สญัลกัษณ์ของความสมหวังในการขอพร มขีนาดวัดได ้1.25 เมตร สว่น

โซท่ีแ่ขวนดาวไวย้าว 135 เมตร น ้าหนัก 150 กโิลกรัม และมไิดค้งทน

ถาวรตลอดไปในรอบหนึง่รอ้ยปี จะมอีันตกลงมา แลว้ตอ้งเปลีย่นขึน้ไป

ใหม่อยู่ 2 ครัง้ดว้ยกนั เนื่องจากเมอืงนีต้ัง้อยู่บนภเูขา ความสวยงามอกี

อย่างหนึง่คอื การไดเ้ห็นบา้นเรอืนสวยๆ โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขา 

ทอ้งฟ้า และแน่นอน เมือ่มองดีๆ  จะมดีาวดวงนัน้ปรากฎใหเ้ห็นอยูด่ว้ย 

ไฮไลทข์องหมู่บา้นแห่งนีอ้กีหนึง่อย่างคอื เครือ่งปั้นดนิเผาทีเ่รยีกว่า 

Faïence เป็นภาชนะทีท่ าจากดนิเผา เครือ่งเซรามกิ ทีน่ี่ท ากนัมาเนิน่

นานตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 ไดช้ือ่วา่เป็นเครือ่งดนิเผาทีท่ าไดป้ระณีตทีส่ดุ

(21 ก.ม.) 
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ในประเทศ ถงึขนาดพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ยังโปรดใหส้ัง่เขา้ไปใชภ้ายใน

วังอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงและเก็บภาพความประทบัใจ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย จากนัน้ น าคณะออกเดนิทางสูเ่มือง Valensole เสน้ทางทุ่งลาเวนเดอร ์

ซึง่เป็นไฮไลทข์องทรปินี้ เมืองนี้มีทุ่งลาเวนเดอรท์ี่สวยงามและกวา้ง

ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ค าว่า “ลาเวนเดอร”์ มีที่มาจากภาษาลาตนิ คอื 

“Lavare” หมายถงึ ช าระลา้ง ซึง่คนสมัยก่อนก็นยิมใชพ้ืชหอมสารพัด

ประโยชน์ชนดินี้กันอย่างแพร่หลาย ในชว่งทีม่ีโรคตดิตอ่ระบาดในกลุม่

ชาวเปอรเ์ซยีน กรกี และโรมัน พวกเขาจะน าก ิง่ของดอกลาเวนเดอร์มา

เผา เพื่อป้องกันโรคตดิต่อระบาด ในชว่งตน้ศตวรรษทีป่ระเทศฝรั่งเศส 

หญงิรับจา้งซักผา้ ก็ยังใชด้อกลาเวนเดอรแ์ชไ่วใ้นอ่างอาบน ้า พวกเขา

จะวางดอกลาเวนเดอรไ์วใ้นตะกรา้ผา้ และตามตูเ้สือ้ผา้ เพือ่ใหผ้า้ลนินิมี

กลิน่หอมกรุ่น และยังชว่ยป้องกนัมดแมลงตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย   

(31 ก.ม.) 

 

 

 

 

 จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงเกรโนเบลิ (Grenoble) 

เมอืงนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืง “ประตสููเ่ทอืกเขาแอลป์” มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสกรีสีอรท์ ป้อมปราการบนเขา พพิธิภณัฑ์

ประวตัศิาสตรแ์ห่งชาต ิคาเฟ่โบราณ และจตรุัสสวยๆ ทีม่สีถาปัตยกรรม

อายุหลายศตวรรษ ตวัเมอืงตัง้อยู่ตรงจุดทีแ่ม่น ้า Isère และ Drac มา

บรรจบกนั และมเีทอืกเขาแอลป์ซึง่มหีมิะปกคลมุลอ้มรอบ อสิระใหท้า่น

ไดม้เีวลาเดนิเลน่ชมเมอืงสวย  

(196 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE 

ALPOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัทีแ่ปด 
เกรโนเบลิ - อานซ ี- เบริน์ 

27 ม.ิย. / 19 ก.ค. / 2, 

10 ส.ค. 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส 

ที่เมืองอานซี (Annecy) ระหว่างทางชมบรรยากาศของบา้นเมืองใน

แถบเทือกเขาแอลป์ จากนั้นชมเมืองอานซี เมืองตากอากาศริม

ทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศซ์าวอย 

เมืองแถบนี้มีชือ่เสยีงทางดา้นภูมปิระเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขา

แอลป์เป็นฉากหลงั มแีม่น ้าทยุและคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมอืงเก่า 

จนไดร้ับฉายาว่า เวนิสแห่งฝรั่งเศส ที่มีศ ิลปะเฉพาะตัวในสมัย

ครสิตศ์ตวรรษที่ 12-16 รวมไปถงึปราสาทเก่าแก่ของเจา้เมืองอย่าง

ปราสาทอานซ ี อสิระเก็บภาพความประทบัใจของเมอืง 

(106 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
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บ่าย เดนิทางสู่กรุงเบริ์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมือง

มรดกโลกอันล ้าค่าทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์มาสูปั่จจุบัน เบริน์สรา้งข ึน้ในยุค

กลางของยุโรป องคก์ารยูเนสโก ้ประกาศใหส้่วนหนึ่งของเมืองเบิร์

นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬกิาที่มีหนา้ปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็น

ประตูโบราณตัง้คร่อมอยู่คร ึง่ถนน ผ่านชมโบสถ ์และย่านเมืองเก่าที่มี

รา้นคา้เรยีงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุทีต่ัง้อยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่าง

สวยงาม มีถนนคนเดนิทีส่วยงามอกีเสน้หนึง่ของยุโรป สมกับเป็นเมอืง

หลวงของประเทศ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN BERN - WESTSIDE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.holidayinn.com  

วนัทีเ่กา้ 
เบริน์ - ซูรคิ - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

28 ม.ิย. / 20 ก.ค. / 3, 

11 ส.ค. 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านออกเดนิทางสูเ่มืองซูรคิ ศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสวสิ 

เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายแลกเปลีย่นทองค าทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเป็นตลาด

หลกัทรัพยท์ีใ่หญ่เป็นอันดบั 4 ของโลก  

 

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG971   

วนัทีส่บิ 
เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 

29 ม.ิย. / 21 ก.ค. / 4, 

12 ส.ค. 

05.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั  โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 
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PERIOD 

Tour Fare 

Adults 

Child 4-

11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

20-29 มถินุายน 2562 98,000.- 89,000.- 79,000.- 15,000.- 18,000.- 
-23,000.- 

-18,000.- 

12-21 กรกฎาคม 2562 

104,000.- 94,000.- 84,000.- 15,000.- 18,000.- 
-30,000.- 

-23,000.- 
26 ก.ค.-4 ส.ค. 2562 

3-12 สงิหาคม 2562 

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

 ✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่8 มกราคม 2562 

✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม-ทีร่ะบ ุ

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุในรายการ 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปสว่นใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพกั หาก

วันดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

✓ คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2€ / ทา่น / วัน 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ฝรั่งเศส (เชงเกน้) 

✓ คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ทา่น 

✓ คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอบุัตเิหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่

รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่

ในความดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัร ์ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล ้

บา้นหรอืทีท่า่นรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็น

การยนืยันการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผู ้

เดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซ ึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของ

ทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 
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การไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรบัเงือ่นไขระหวา่งทวัร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรม

ทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว                 

          ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ให ้

น ามาหักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย  

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทาง

กลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่วกรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีที่

ตัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 
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 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ 100%, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

 ✓ คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที ่8 มกราคม 2562 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็น

จรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ทา่น (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่ง

กนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่

ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่ว่า ทา่นสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee 

ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้

แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee 

ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระ

เงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
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 ▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณชิย ์ ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุ

ไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฝร ัง่เศส  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 14 วนัท าการ 

 (การขอวซีา่ประเทศฝรั่งเศสผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ประเทศ

ฝรั่งเศส) 

**ส าหรับทา่นทีเ่คยสแกนลายนิว้มอืในกลุม่เชงเกน้ในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจง้บรษัิทฯลว่งหนา้**                  

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีี

ซา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด า และหา้มสแกน) มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, 

หย่า /ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้โดย

ระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทาง

ไปทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรบัรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่

เกนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
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 Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน การเงนิตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืก

เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะ

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีด

บัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแส

รายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1-6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่าง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 
 

 


