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11 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน + ฝรังเศส 

 
10 – 20 เมษายน 2566 

 119,900 บาท   

(พเิศษ!! ราคานีรวมทัวร์พาเทยีวทุกประเทศ / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว) 

(พกับนเรือ 4 คืน, พักโรงแรม 5 คืน..... กรุ๊ปเดียวเท่านัน) 
 

มิลาน (พักค้าง 1 คืน) – ปอร์โตฟิโน – เจนัว – โรม – เนเปิลล์ - อายคัโซ่ (เกาะคอร์ซิก้า)  

เจนัว - ตูริน - ชาร์โมนิกซ์ – อนัซี – มากง - ซาร์ลง ซูร์โซน - ดิจอง  

ปารีส (พกัค้าง 2 คืน) – ช้อปปิงจุใจทังแบรนด์เนม และ เอาท์เลต 
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11 วัน ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน + ฝรังเศส 
10 เม.ย. 2566  กรุงเทพมหานคร - มัสกตั - มิลาน 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศก์ไดที้เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักัต ประเทศโอมาน โดยเทียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชวัโมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกทีนัง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเทียวบินสู่

กรุงมสักตั ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปลียนเครือง เทียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินตามอธัยาศยั  

14.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมลัเพนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเครืองบิน (ใช้

เวลาบินประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพัก Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

11 เม.ย. 2566  มิลาน – เจนัว - ปอร์โตฟิโน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 175 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมืองท่า

แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีมีชือเสียงในระดบัโลก ซึงตงัอยู่ในเขต จงัหวดัของเจนัว ทีถูกลอ้มรอบด้วย

ท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ทีแสน

น่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยด้วยบา้นเรือนหลากสีสัน ซึงตงัเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม 

โอบล้อมอ่าวทีมี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด นําท่านชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. 

Martin) ซึงสร้างขึนในศตวรรษที 12 โดยตวัโบสถน์นัมีขนาดทีไม่ใหญ่โต แตก่็มีความสวยงามมากพอสมควร 

จากนันนําท่านเข้าชมความยิงใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึงสร้างมาตังแต่สมัย

ศตวรรษที 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศึก แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ และยงัเป็นจุดชมวิวที

สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเจนัว นาํท่านชมบริเวณอ่าวเจนัว อนัเป็นท่าเทียบเรือสําราญ เรือยอร์ชหรู เรือใบสี

ขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจาํลองขนาดยกัษ ์สลกัเสลาดว้ยรูปปันอนัวิจิตรคลา้ยยาํเตือนให้ระลึกถึง

ความสาํเร็จอนัยงิใหญ่ของชาวเมืองเจนวัคนนี          

15.30 น. นําท่านเช็คอินขึนเรือสําราญ MSC Cruise “MSC SEASHORE” ด้วยระวางเรือขนาด 181,000 ตัน  พร้อม 

Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ทีพร้อมใหบ้ริการบนเรือสาํราญ 

 

19.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเจนวั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย กรุงโรม 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

12 เม.ย. 2566  โรม - ชิวิคตาเวคเคีย  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

นําท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระทีเล็กทีสุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก จากนันนําท่านชมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึงได้รับการขนานนามว่าเป็น

มหาวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนต์ปีเตอร์บา
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ซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนีเป็นมหาวิหารหนึงในสีของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  

(อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซนต์

พอลนอกกําแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนทีตังอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นทีประทับของพระ

สันตะปาปา ซึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต ์นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึงนคร

รัฐวาติกันจดัว่าเป็นประเทศทีมีขนาดเล็กทีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึงไดรั้บการ

ออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่ าน เดินทางกลับ สู่ท่ าเรือชิวิคตาเวคเคีย  นําท่ าน ถ่ายรูปกับป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte 

Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 16 โดยมีการสร้างกาํแพงลอ้มรอบปราสาท 

เพือใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกในอดีต ปราสาทแห่งนีสร้างขึนใกลก้บัท่าเรือและใชเ้ป็น

ป้อมปราการด่านหนา้ในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีในสมยัก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแห่งนี

ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนัโบราณ โดยผนังของป้อมปราการแห่งนีมีความหนากว่า 6 

เมตร อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความยงิใหญ่ในการสร้างป้อมปราการทียงัคงตงัตระหง่านในเมืองชิวิคตาเวคเคีย 

15.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 

19.00 น. เรือสําราญออกจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ทา่เทียบเรือเนเปิล 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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13 เม.ย. 2566  เนเปิล – ปอมเปอ ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเปิล ประเทศอิตาลี 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํท่าน เขา้ชม

พิพิธภณัฑป์อมเปอี เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ทีจดัแสดงเรืองราวไวอ้ย่างน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) 

มีฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ทีแน่นขนดัไปดว้ยร้านคา้, ตลาด และห้องแถว นอกจากนียงัมีสนามกีฬา, 

โรงละคร, วิหาร, โรงอาบนาํสาธารณะ, หอนางโลม เมืองปอมเปอีสูญหายจากหน้าประวติัศาสตร์ อนัเนืองจาก

ถูกทบัถมดว้ยเถา้ลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปีค.ศ.  หลงัการขุดสํารวจในศตวรรษที  ภาพ

ชีวิตของชาวโรมนักว่าสองพนัปี ไดป้รากฏแก่สาธารณะชน นาํท่านชมสภาพของเมืองทีขุดคน้ขึนมาบ่งบอก

ถึงร่องรอยความเจริญและความยงิใหญ่ของเมืองนีในอดีต  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเปิล (Naples) หรือทีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก

หนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงและมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 

และศาสตร์การทาํอาหาร ทีไดรั้บการยอมรับจากทวัโลกอีกทงัยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิล (Province 

of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ทีตงัอยูท่างทิศใตข้องประเทศอิตาลีนันเองเมืองเนเปิลตงัอยู่

ทีชายฝังด้านตะวนัตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิล (Naples Bay) กึงกลางระหว่างพืนทีภูเขาไฟสองแห่ง คือ 
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ภูเขาไฟ       วสุิเวียส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองทีมีบทบาทสาํคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี

นับแต่ก่อตงัเมืองขึนมา ด้วยเหตุนีเมืองเนเปิลจึงถือว่าเป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลกโดยเฉพาะ

บริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ทีใหญ่ทีสุดในยโุรป และไดรั้บการขึน

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นําท่านชมและถ่ายรูปกับ

จตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึงในจัตุรัสทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในเมืองเนเปิล ตังอยู่ใกล้ๆกับ

บ ริเว ณ อ่าว  ซึ งถูก ล้อ ม รอบ ไป ด้วยเห ล่ าอาค ารส ถาน ที ที มีค วาม สํ าคัญ ข องเมื อง นํ าท่ าน เข้าช ม

พระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิล (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของทีพ ํานักของกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึงในราชวงศ์ทีสําคญัทีสุดในทวีปยุโรป (***หากราชวังปิดให้เข้าชม ทาง

ทัวร์จะจัดหาโปรแกรมอืนทีเหมาะสมให้แทน) อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้

พืนเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมืองเนเปิล กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่

อาคารเก่าแก่มากมายทียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีตไดอ้ยา่งดีเยียม 

 
 

16.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบ เรือเนเปิล 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิล เพือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือคอร์ซิกา้ (ประเทศฝรังเศส) 

 

14 เม.ย. 2566  อายัคโซ่ เกาะคอร์ซิก้า (ประเทศฝรังเศส) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
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อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนงัเล่นในคลบั 

เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมทีมีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปปิงทีร้านขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอนัหลากหลายทีท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสําราญ เช่น 

Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษทีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนงัเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 

Sport and Activities :สระว่ายนาํ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา ห้องสตรีม บิวตี ซาลอน โยคะ และอืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 
 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองอายคัโซ่ เกาะคอร์ซิกา ประเทศฝรังเศส 

 นาํท่านเดินชมเมือง อายคัโซ่ (Ajaccio) เมืองท่าทีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่มากเมืองหนึงของเกาะคอร์ซิกา ภายใน

เมืองเต็มไปด้วยจตุรัส และพลาซ่าต่างๆมากมาย นอกจากตวัเมืองทีสวยงามแลว้ อายคัโซ่ยงัมีท่าเรือเก่าแก่ 

ชายหาด และยอดเขาอันสูงชัน และยงัเป็นบ้านเกิดของนโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoleon Bonaparte) หรือ 

จักรพรรดินโปเลียนที 1 นายพลผูม้ีบทบาทสําคัญในการปฏิวติัฝรังเศส จอมจักรพรรดิทีมีชือเสียงก้อง

โลก จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์จักรพรรดินโปเลียน ซึงรูปปันตังอยู่บนยอดสูงสุดของ

นําพุ  จากนันนําท่านเข้าชม โบสถ์อายัคโซ่  (Cathedral of our lady of the assumption of Ajaccio) โบสถ์

โรมนัคาทอลิกเก่าแก่ประจาํเมือง สร้างขึนช่วงปลายศตวรรษที 15 แบบสไตล์บาโรคและแมนเนอริส ซึงโบสถ์

แห่งนีไดรั้บการบรรจุเขา้เป็นหนึงในอนุสรณ์ประวติัศาสตร์ประจาํชาติของประเทศฝรังเศสดว้ย นอกจากนียงั

เป็นโบสถที์จกัรพรรดินโปเลียนไดท้าํการทาํศีลลา้งบาป ประจาํศาสนา เมือ 21 กรกฎาคม ค.ศ.1771 ดว้ย 
 

19.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออายคัโซ่ (Ajaccio)  
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20.00 น.  เรือออกเดินทาง เพอืมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเจนวั ประเทศอิตาลี 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

15 เม.ย. 2566  เจนัว – ตูริน – ชาร์โมนิกซ์   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าทีท่าเรือเจนวั (อิตาลี) นาํท่านเช็คเอาทจ์ากเรือสาํราญ 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองตูริน (Turin) เป็นอีกเมืองทางภาคเหนือของอิตาลี ตงัอยู่ริมเเม่นาํโป เป็นเมืองหลวงของ

แควน้ปีเอมอนเต นบัวา่เป็นเมืองทีมีประวติัศาสตร์ยาวนานเเละมีวิวทิวทศัน์ทีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ยโุรป 

เมืองนีเป็นฐานการผลิตหลกัของรถยนต์เเบรนด์สัญชาติอิตาลีอย่าง เฟียต อีกดว้ย นําท่านเทียวชมจัตุรัสซาน

คาร์โล สร้างมาตงัเเต่ศตวรรษที 17 โดยมีความน่าสนใจอยู่ที อนุสาวรีย ์ของ เอมานูเอล ฟิลิเบอร์โต ดยุคแห่ง

ซาวอย ในสมยัศตวรรษที 16 โดยยงัมี โบสถค์ู่ ทีมีลกัษณะเป็นเหมือนกบัประตูเมืองทีสวยงามอย่างมาก ซึงทงั

สองโบสถ์นันก็คือ โบสถ์ซานตาคริสตินาและโบสถ์ซานคาร์โล โดยมีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าๆ ทีงดงาม

ลอ้มรอบอยู ่จากนนันําท่านเขา้ชมวิหารตูริน (Turin Cathedral) ซึงตงัอยู่ไม่ห่างไกลจากจตัุรัสซานจีโอวานนี

มากนัก โดยวิหารเเห่งนีสร้างขึนมาบนฐานของโบสถเ์ก่า 3 เเห่งดว้ยกนั เเละมีการเเบ่งออกเป็นสามส่วน โดยมี

ส่วนสําหรับเก็บรักษา ผา้ห่อพระศพแห่งตูริน ซึงมีความเชือถือว่ากันว่าเป็นผา้ห่อพระศพของพระเยซูเมือ

พระองคสิ์นพระชนมจ์ากการถูกตรึงไมก้างเขน โดยผืนทีนาํมาจดัเเสดงนนัเป็นผนืจาํลอง  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ชวัโมง) เป็นหมู่บา้น

เล็กๆทีอยู่ในประเทศฝรังเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรังเศส และ อิตาลี นาํ

ท่านเทียวชมหมู่บา้นชาร์โมนิกซ ์เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ทีน่าอยู่และมีความน่ารักในตวัเอง มีทศันียภาพทีงดงาม

ต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลงั ใจกลางหมู่บา้นมีการผสมผสานทีอยู่อาศยัของผูค้น

ในพืนทีเขา้กบัร้านคา้ ร้านอาหาร และทีพกัสําหรับนักท่องเทียวไดอ้ย่างลงตวั มีแหล่งชอปปิงสําหรับหาซือ

ของฝากหรืออุปกรณ์สาํหรับการเล่นกีฬาตามฤดูกาล นาํท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปในหมู่บา้นชาร์โมนิกซ์ 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Mercure Chamonix Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

16 เม.ย. 2566  ชาร์โมนิกซ์  - อนัซี - มงกง - ชาลง ซูร์ โซน – ดิจอง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอนัซี (Annecy) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) อีกหนึงเมือง

ท่องเทียวทีมีชือเสียงมากเป็นอันดับตน้ๆของแควน้ โดยตัวเมืองนันตงัอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี 

(Annecy Lake) ในฝรังเศส เมืองอนัซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมือง

นนัถือว่าเป็นส่วนทีโดดเด่นของเมืองเนืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นทีตงัของปราสาทโบราณ 

(Annecy Castle) จากศตวรรษที 14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง นําท่านถ่ายรูปกับปาเลส์เดอไลล ์

(Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลกัษณ์ของเมืองอนัซีและเป็นหนึงในอนุสรณ์สถานทีถูกถ่ายภาพมากทีสุดของ

ฝรังเศส เป็นปราสาทโบราณทีถูกสร้างขึนในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึนในรูปทรงสามเหลียมคลา้ยหัวเรือ

โบราณทีทอดสมออยู่ในแม่นาํและถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรียป์ระวตัิศาสตร์ในปี 1900 จากนนันาํท่านถ่ายรูป

กบัมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกและเป็น

อนุสาวรียแ์ห่งชาติทีสําคัญแห่งหนึงของฝรังเศส สร้างขึนในช่วงศตวรรษที 16 ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนีได้

กลายเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมมากแห่งหนึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์  
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ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่เมืองมากง (Macon) (ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) เป็นเมือง

หลวงของจงัหวดัโซเนลวัร์ในแควน้บูร์กอญ ทีตงัอยูท่างตะวนัออกของฝรังเศส เมืองนีเป็นเมืองเลก็ๆ แต่แฝงดว้ย

มนต์เสน่ห์ เนืองจากเป็นเมืองทีตงัอยู่ริมแม่นาํโรน และตงัอยูใ่นแควน้เบอร์กนัดี เป็นเมืองทีมีธรรมชาติสวยงาม 

โดยเฉพาะสวนดอกไมท้ีมีการจดัสวนอยา่งสวยงาม 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 
 

 นําท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันแซงต์โรลอง (Saint 

Laurent Roman Bridge) ทีสร้างทอดยาวข้ามแม่นําโรน ได้เวลานําท่านเข้าชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ 

(Eglise Saint Pierre) ซึงเป็นโบสถใ์จกลางเมืองสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 18 นาํท่านเขา้ชมความสวยงามและ

ความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งนี จากนันนําท่านเทียวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความ

สวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่นาํโรน นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาลง ซูร์ โซน (Chalon Sur 

Saone) (ระยะทาง 58 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง)  เป็นเมืองเลก็อีกเมืองทีตงัริมแม่นาํโซน (Saone) 

ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองต์ กงเต ของฝรังเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝรังเศสตะวนัออก และเป็นอีก

เมืองทีถูกยดึครองโดยอาณาจกัรโรมนัโบราณ นาํท่านเทียวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนนันาํท่านเขา้ชมมหา

วิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกชือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน สร้างขึนตงัแต่สมัย

ศตวรรษที 11 แลว้เสร็จสมบูรณ์ในสมยัศตวรรษที 18 และไดมี้การบูรณะในสมยัศตวรรษที 19 มหาวิหารแห่ง

นีสร้างขึนเพืออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งนียงัไดร้ับการขึนทะเบียนเป็น

อนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ เมือปี ค.ศ. 1903 อีกดว้ย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Mercure Dijon Hotel **** หรือเทียบเท่า  
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17 เม.ย. 2566  ดิจอง - ปารีส – ช้อปปิง La Velle Village Outlet 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) นครหลวงแห่ง

แฟชนัชนันาํของโลก ตงัอยู่ริมสองฝังของแม่นาํแซนน์ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพสอง

ขา้งทาง และ อาคารบา้นเรือน รวมถึงหมู่บา้นในแถบชนบทของประเทศฝรังเศส 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ช้อปปิงเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet ซึงมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมาย 

อาทิ เช่น  ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอืนๆ  อิส ระให้

ท่านช้อปปิง เลือกซือสินค้าตามอธัยาศยั  นําท่านถ่ายรูปประตูชัยฝรังเศส(Arc de Triomphe หรือเรียกเต็มๆ

ว่า Arc de triomphe de l’Etoile อ่านว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีออกแบบโดย 

ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึนปีพ.ศ. 2349 หลังจากทีจักรพรรดิ นโปเลียนที 1 ได้รับชัยชนะจาก

ยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จสินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 

2376-2379  

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Clichy Hotel Paris/ Mercure Paris La Defense **** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

 

18 เม.ย. 2566 ปารีส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เนินเขามงมารตร์ เพือเขา้ชมมหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred 

Heart of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานทีทีถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอนัศกัดิสิทธิของปารีส” จุดท่องเทียวยอด
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ฮิต ทางตอนเหนือ ตงัอยู่บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดบันาํทะเล 129 เมตร เขา

แห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษทีสามารถเห็นวิวมุมสูงทีสุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความ

โดดเด่นสําคัญคือ สามารถเห็นหอไอเฟลตงัอยู่กลางเมืองถา้มองจากจุดนี เป็นวิวแสนโรแมนติกจบัใจ ทงั

กลางวนัและกลางคืน สําหรับ มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวิหาร

ในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกทีถูกคดัเลือกจากสถาปนิก

ทังหมด 77 รายเริมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสินลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี 

นอกจากนียงัเป็นสถานทมีถ่ายทาํภาพยนตร์หลายต่อหลายเรืองรวมถึง Emily in Paris อีกดว้ย 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านสู่ แกลอรี ลาฟาแยต (Gallery Le Fayatte) ห้างสรรพสินคา้แบรนดเ์นมชนันาํแห่งกรุงปารีสอิสระให้

ท่านได้ช้อปปิงแบบเต็มๆ นําท่านสู่ย่านถนนแฟชันชันนําของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs 

Elysee) ย่านการคา้ทีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสตน์ตัทีไดรั้บการ

ตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทาํให้กลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเทียวทีผ่านไป

มา ถนนสายนีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนทีสวยทีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) 

ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนีไปสู่ประตูชัยนโปเลียน (Arch de Triumph) ซึงเป็นอนุสรณ์

สถานทีสําคญัในกรุงปารีส อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินเล่นและเก็บภาพความ

สวยงามของกรุงปารีสตลอดริมแม่นาํแซนต ์ 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Clichy Hotel Paris / Mercure Paris La Defense **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

19 เม.ย. 2566 ปารีส 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหนึงของฝรังเศส เป็น

พระราชวงัทียิงใหญ่และสวยงามแห่งหนึงของโลก เดิมทีเป็นพระตาํหนักของพระเจา้หลุยส์ที 14 ช่วงปี 

ค.ศ.1682 ซึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทงัหมดจนเปลียนเป็นพระราชวงัทีมีความ

อลงัการและสวยงาม โดยใชเ้วลาก่อสร้างทงัสินราว 30 ปี ดว้ยงบประมาณกวา่ 500 ลา้นฟรังก ์แต่งเติมดว้ย

งานสถาปัตยกรรมชันยอด ทงัรูปปัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆได้

อยา่งลงตวัและประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมือปี ค.ศ.

1979 และปัจจุบนัมีนกัท่องเทียวเขา้เยยีมชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

 
 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปพิพิธภณัฑ์ลูฟว ์(Louvre Museum)  พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะทีมีชือเสียงทีสุด เก่าแก่ทีสุด และ

ใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานทีทีจดัแสดงและ
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เก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก ตวัอย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงาน

อนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานดา้นหน้า มีปิระมิดทีสร้างขึนจากกระจกและโลหะ ทาํ

หนา้ทีเป็นทางเขา้หลกัของพิพิธภณัฑ์ และกลายเป็นหนึงในจุดเชคอินของปารีส นาํท่านถ่ายรูปหอไอเฟล 

หอคอยโครงสร้างเหลก็ตงัอยูบ่นชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่นาํแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์

ของฝรังเศสทีเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก ทงัยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกดว้ย ตงัชือตาม

สถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัน 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึงเป็นจุดชมหอไอเฟลทีสวยทีสุด สัญลกัษณ์ของนคร

หลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตงัอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นาํแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟล

เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝรังเศสทีเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก ทงัยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดใน

โลกอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเตม็ 

17.30 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพือเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที WY132 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 07.05 ชวัโมง) 

 

20 เม.ย. 2566  กรุงเทพฯ 
 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลียนเทียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชวัโมง) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2304-0802-UNSEEN.FRANCE                                                   www.smileytour.com                                                                      Page 15 of 20 

11 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน + ฝรังเศส 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท :  10-20 เมษายน 2566 
  

อตัราค่าบริการ   10-20 เมษายน 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านตอ่หอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

119,900 

อพัเกรดเรือเป็นห้องมีระเบียง (Balcony) พกัห้องคู่ เพิมเงินท่านละ 8,000 

พกัเดียวเพิมเงินท่านละ (Based INS cabin) 21,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 109,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (WY) เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

90,000 – 140,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน (BKK-MXP//CDG-BKK) 29,000 

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ ไม่รวมวีซ่าเชงเกน้ 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบิน 

ประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 23/11/2022) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน WY  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน , ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีตามระบุ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่า Service fee ทีทางเรือชาร์ตเขา้ครุยส์การ์ดท่านละ 52 USD 
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 ค่าวีซ่าเชงเกน้ฝรังเศส ท่านละ 4,700 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทสุีด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 

ก่อนเดินทาง 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไมร่ับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัว่า

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขนึเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมเป็นสิทธิของ

สายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทสีายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกั

ส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง 

ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) 

ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนัน

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นฝรังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพือขอยนืวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขนึไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นควิและใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบ

รูปกับหน้าวีซ่าทีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านัน*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านนั!!!) 
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- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ทีออกโดยทางธนาคาร ระบุชือเจา้ของ

บญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา และ มียอดเงินไม่ตาํ

กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ใหธ้นาคารประทบัตราทุกหนา้) 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านัน ************** 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืนได)้  

     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยนื 

หากใชบ้ญัชีฝากประจาํในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงันี 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดชือใหถู้กตามพาสปอร์ต  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก  

- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) 

  

 (สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 


