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นีซ – มอนต ิคาร์โล - เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – คานส์ – มาร์เซย์ - อาร์ล – นีมส์  
 สะพานปอง ดู การ์ด - อาวญิง - การ์เดส – โบสถ์เซนองเก – วาลองโซล – ชมทุ่งดอกไม้  
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ก าหนดการเดนิทาง 
09-15 ส.ค. 2562 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

กาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q / P ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2  กรุงเทพฯ – โดฮา – นีซ – มอนต ิคาร์โล – นีซ 
02.35 เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR 837 
05.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
08.05 เหินฟ้าสู่ เมืองนีซ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่QR 053  
13.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกสต์ดาซูร์ ประเทศฝร่ังเศส 

หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางเข้า
ชม เมืองมอนติ คาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ประเทศ
เล็กๆ ท่ีร ่ ารวยสุดๆ เมืองเก่ามอนติคาโร เป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รอง
แควน้ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชยัภูมิของอศัวินในยุค
กลาง น าท่านเดินเขา้สู่ลานหนา้พระราชวงั ชมบรรยากาศท่ีหรูหรา
ไฮโซ เก็บภาพพระราชวงัแห่ง โมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทับของ
ประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบนั จากน้ันน าท่านเข้าชมภายใน
วหิาร โมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของ
เจา้หญิงเกรซ แห่ง โมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร์ พระสวามี น าท่านเขา้สู่ย่านเมืองเก่า เก็บภาพความหรูหราของ
คาสิโน และโรงแรม เดอะ ปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทาง
เตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงาม อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองนีซ 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  NOVOTEL NICE AEROPORT หรือที่พักระดับ

ใกล้เคยีง 
วนัที่3  นีซ – เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – คานส์ – มาร์เซย์  
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 จากน้ันน าท่านแวะเก็บภาพที่สวยงาม ณ หมู่บ้านกราซ(Grasse) 

หมู่บา้นผลิดน ้ าหอมท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน น าท่านออกเดินทางสู่
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หมู่บ้านเซนต์ พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) เป็นหมู่บา้นในยคุสมยักลางของยโุรปท่ียงัคงสภาพดั้งเดิมไว้
อยา่งค่อนขา้งสมบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีก าแพงหินลอ้มรอบหมุ่บา้นแบบโบราณ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ 
ปราสาทไวล้อ้มรอบ ทางเดินในหมู่บา้นจะเป็นเหมือนตรอกเล็กตรอกนอ้ยผสมปนเปกนัไป ระหวา่งบา้น, ร้านคา้
แกลเลอร่ีของศิลปิน รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบโบราณ  ท่ีใชหิ้นในการก่อสร้างบา้น ในหมู่บา้นไดถู้กปรับปรุง
ใหเ้ป็นร้านคา้ ร้านแสดงสินคา้พวกศิลปะ และหตัถกรรม เช่น เคร่ืองถกั ตุ๊กตาผา้แต่งตวัแบบวฒันธรรมอนัเก่าแก่ 
สร้อยหิน รวมทั้งภาพวาด ต่างๆ สวยงามมาก  

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) เป็นเมืองของการ

ท่องเที่ยวฝร่ังเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จัดงานที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก 
คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Films Festival) เป็นเทศกาลท่ีมีมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก
เทศกาล หน่ึง อาคารท่ีใช้ในการจดังานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 
ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะไดรั้บการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลงัการ
สักคร้ังหน่ึง ท่ี  ลานดา้นหนา้อาคาร มีรอยประทบัเทา้พร้อมลายเซ็น
ของดาราฮอลลีวู๊ด มีช่ือหลายคน หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็
พลาดไม่ได้ท่ีกบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล่ เด เฟสติ
วาล Palais des Festivals ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้หเ้ป็นท่ีระลึก ผา่นชมท่าจอดเรือยอร์ชล า
งาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย์” (Marseille) (ระยะทาง 34 
กม.) เมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวยีร่าท่ีงดงาม ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียน
ของฝร่ังเศส 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม  

พกัที่:  NOVOTEL MARSEILLE EST หรือที่พักระดับ
ใกล้เคยีง 

วนัที่4  มาร์เซย์ – อาร์ล – นีมส์ – สะพานปอง ดู การ์ด – อา
วญิง   

เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางถึงเมืองอาร์ล (Arles ) เมืองที่มีความโดดเด่นในด้าน

ของโบราณสถานส าคัญ ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคสมยัโรมาเนสก์ และด้วย
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนัน่เอง ท่ีเป็นสาเหตุให้องคก์าร
ยเูนสโก ยกใหเ้มืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 น าท่าน
เก็บภาพโบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime) เก็บภาพโรงละคร



1908-2301-QR1807N                                        www.smileytour.com                                                               Page 4 of 9 

โรมนัและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) และสนามกีฬาโรมนัโบราณ (Roman Arena) 
หรือ โรมนั แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนประมาณ ช่วง
ศตวรรษท่ี 1 หน่ึงในโบราณสถานโรมนัท่ีถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ และท่ีส าคญัไม่แพส่ิ้งก่อสร้าง
คือ จิตรกรระดบัโลก วินเซนท ์แวนโก๊ะ ไดย้า้ยมาอยู่ท่ีเมืองอาร์ลในช่วงปลายของชีวิต เน่ืองจากวิวทิวทศัน์และ
บรรยากาศชนบทของเมืองน้ีสวยงามยิ่งนัก จนกลายเป็นแรงขบัเคล่ือนให้ แวนโก๊ะไดส้ร้างผลงานชั้นยอดท่ีน่ี
จ  านวนมาก เป็นภาพเขียน 200 ภาพ ภาพสเก็ตช์ และภาพสีน ้ าอีกกวา่ 100 ภาพ เขาเขียนภาพการเก็บเก่ียว ภาพทุ่ง
ขา้วสาลี และภาพสถานท่ีน่าสนใจ โดยใช้สีเหลือง สีน ้ าเงินเขม้ และสีม่วงอ่อนเป็นหลกั น าท่านเก็บภาพร้าน
กาแฟคาเฟ่ ลา นุย (Le Café La Nuit) ท่ีโด่งดงั เน่ืองจากเป็นร้านกาแฟท่ีอยูใ่นภาพวาด ของแวนโก๊ะ จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองนีมส์ (Nimes) น าท่าน เขา้สู่ตวัเมือง นีมส์เป็นเมืองท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานของชาวโรมนัและเมืองเก่าสุดคลาสสิคท่ียงัเหลืออยู่น าท่านเก็บภาพ
สนามกีฬาโรมนั ท่ีมีอายถึุง 2,000 ปี ปัจจุบนัน้ียงัคงใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดังานคอนเสิร์ตและประเพณีการต่อสู้
ววักระทิง 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) แวะชมและ

ถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du Gard) สะพานส่งน ้ าอนัยิ่งใหญ่
และสวยงาม ท่ีมีความสูงถึง 49 เมตร ซ่ึงถือวา่เป็นสะพานท่ีสูงท่ีสุด
ท่ีเคยสร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เดินทางถึงเมืองอาวีญง / น า
ท่านชมเมืองอาวีญง ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโรน ในปัจจุบนัเป็น
เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโวกลูซ 
เมืองน้ีไดถู้กขนานนามวา่ “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เน่ืองจากใน
อดีตนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้งพระ
สันตะปาปาเท็จ) ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic 
Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ พระราชวงัพระสันตะปาปา น าท่านเดินชมสะพานอาวญีง หรือสะพาน (Pont 
Saint-Bénézet) สร้างข้ึนระหวา่งปี 1177 ถึง 1728 แต่สะพาน แห่งแรกไดถู้กท าลายไปในช่วงสงครามครูเสด และ
ได้สร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.1234 ตวัสะพานถูกสร้างข้ึนใหม่ดว้ยซุ้มหิน แต่หลงัจากนั้นตวัสะพานไม่ได้รับการ
บูรณะเน่ืองจากประตูโคง้มกัพงัทลายลงทุกคร้ังท่ีเกิดน ้ าท่วม จากแม่น ้ าโรน (Rhône) เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูงใน
การบูรณะ ปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียงส่ีโคง้ ซ่ึงยงัอยูใ่นสภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก เม่ือปีค.ศ. 1995 มีเวลาใหท้่านเก็บภาพตวัเมืองเก่า และพระราชวงั แห่ง สันตะปาปา ตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MERCURE HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่5  อาวญิง – การ์เดส – โบสถ์เซนองเก – วาลองโซล – ชมทุ่งดอกไม้ – นีซ 
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองกอร์เดส (Gordes) (ระยะทาง 50 

ก.ม.) น าท่านชมหมู่บา้นกอร์เดส เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บการโหวดให้
เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส และสวยท่ีสุดในแควน้
โปรวองซ์ ตัวเมืองท่ีน่ารักมี ถนนท่ีปูด้วยหินแบบโบราณ ผ่าน
บ้านเรือนท่ีได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงโบสถ์และปราสาทเก่า ตัว
ปราสาทตั้งอยูเ่หนือสุดของหมู่บา้น ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงามของภูเขาและ พื้นท่ีรอบๆเมืองได้อย่างชัดเจน ปราสาท
กอร์เดส ไดส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1031 และไดรั้บการบูรณะใหม่ ในปี 
ค.ศ.1525 ปัจจุบนัเป็นเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของตวัเมือง 
อิสระทุกท่านเก็บภาพ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เขตปลูกดอกไม ้เมืองวา
ลองโซล (Valensole) ระยะทาง 100 ก.ม.) แวะเก็บภาพบริเวณวิหาร Sénanque Abbey วิหารเล็กๆท่ีมีเสน่ห์ของ
โปรวองซ์ (ดอกลาเวนเดอร์บาน มิถุนายน-กรกฏาคม) พระท่ีอยู่ท่ีน่ียงัคงเก็บเก่ียว ดอกลาเวนเดอร์และตอ้นรับ
ผูค้นเสมือนในอดีต Sénanque Abbey สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ส าหรับพระสงฆ์ซิสเตอร์เรียนท่ีมาจากภูมิภาค
Ardèche ของฝร่ังเศส โดยบิชอปแห่งคาเวลและเคานต ์แห่ง โปรวองซ์ ตวัโบสถ์ตั้งอยูใ่กลก้บัหมู่บา้นกอร์เดส น า
ท่านช่ืนชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ชมวถีิทางของเหล่านกับวช ท่ีด าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นมีเวลาให้ท่านชม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ีสวยงาม

ระหวา่งทางจากเมืองวาลองโซ ถึงเมืองปุยมวัซง (18 ก.ม.) เน่ืองจาก
แควน้โพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไมเ้พื่อสกดัหวัน ้าหอมท่ีใหญ่ และ
ดีท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส น าท่านชมวีดีทศัน์กรรมวิธีผลิตหัวน ้ า
หอมในโรงงาน Lavendes Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!! จากนั้นน าท่านออก
เดินางสู่เมืองนีซ 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  NOVOTEL NICE AEROPORT หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  นีซ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – สนามบิน 

เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านนัง่รถชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก น าผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบสถ์

รัสเซีย ใหญ่ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส สร้างข้ึนกลางศตวรรษท่ี 18 ผา่นชมตึกเก่าสถาปัตยกรรม แบบเจนวัส์ เด่น
ตระหง่านให้ผูม้าเยือนไดห้ลงใหล เมืองนีซเป็นศูนยก์ลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมือง
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ใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในยา่นเมืองเก่านีซ ท่ีเต็มไปดว้ย
ร้านคา้แบรนด์เนม มากมายรวมถึงห้าง ลา ฟาแยต ท่ีมีทุกอย่างให้ท่านเลือกซ้ือไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่
สนามบินใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

16.15 เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR054 
23.05 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

วนัที่7  กรุงเทพฯ 

02.10 เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 
12.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ  ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ส.ค. 2562 52,900 52,900 52,900 10,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นีซ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
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 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา (ท่านล่ะ 4,000 บาท) และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรปวนัล่ะ 2 ยโูร (ท่านละ 10 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั (700 บาท) 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระ 25,000 บาท  ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณา
ช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทาง
ในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืน
ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่น
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
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 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    
สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
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  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 


