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วันแรก

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินมาเพนซ่ า กรุงมิลาน (อิตาลี)

หมายเหตุ

ทางบริษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่ เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัว หน้ าทั วร์ มี สิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นโปรแกรม และไม่ส ามารถคื น เงิ น
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว
และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

22.00 น.

วันที่สอง
00.35 น.
07.10 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก ในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั ้น
เชิญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

มิลาน - เจนัว - มองติกาโล (รัฐโมนาโก)

ออกเดินทางสูก่ รุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940
พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของ
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13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

ประเทศอิตาลี เมืองบ้ านเกิดของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อผู้บุกเบิกและ
เป็ นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริ กา เปรี ยบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี
เมือ งสุดคลาสสิคแห่งนีป้ ระดับประดาไปด้ วยตึ ก รามบ้ านช่อ ง ตกแต่ งด้ วยสี
สไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่า
ยุ ค โรมั น เมื อ งแห่ ง นี เ้ ป็ นดั่ ง ศู น ย์ ก ลางทางประวัติ ศ าสตร์ สะท้ อนให้ เห็ น
วัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เริ่ ม ต้ นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata
Museo del Mare พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท างทะเลแห่ งแรกของเมดิ เตอเรเนี ย น, Porto
Antico ท่าเรื อเก่าเป็ นที่ตัง้ ของพิพิธภัณ ฑ์ สัตว์นา้ (Aquarium) ที่ใหญ่ ที่สุดใน
ยุโรป, เครื่ อ งเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio
งดงามด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ บนผนังอาคาร เล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับนัก บุญ
เซนต์จอร์ จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลีย่ นสินค้ าแห่งแรกของ
อิตาลี, Cathedral สร้ างในคริ สต์ ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญ จอห์ นเดอะ
แบบติสต์ ด้ านหน้ าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรม
แบบโรมันเนสก์ อย่างลงตัว , Porta Soprana ประตูส่เู มืองฝั่ งตะวันออกที่จะพา
ท่านไปสู่บ้านของโคลัม บัส , Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครอง
สาธารณรั ฐเจนัว , Palazzi dei Rolli ได้ รับการดูแลให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
2006 และ Strada Nuova หรื อ ถนนสายใหม่ มีกลุ่ม อาคารพิ พิธภัณ ฑ์ ห ลาย
แห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้ รั บการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ น
มรดกโลก
Chinese
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั ้นเดินทางเข้ าสูม่ อนเตกาโล เที่ยวชมโมนาโก เมืองที่ตั ้งอยู่ท่ามกลางท้ อง
ทะเลสวย, หมู่ตกึ ระฟ้า, และทิวเขาอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารที่เคยใช้ จดั งาน
พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้ าหญิงเกรซ-เคลลี แห่งโมนาโคสตรี ผ้ สู งู ศักดิ์ที่
ชีวิตเปรี ยบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดา ที่โชคชะตาพลิกผันให้ เป็ น
เจ้ าหญิงในราชวัง วันนี ้เธอเป็ นตานานที่ไม่ใช่เพียงเจ้ าหญิงผู้เลอโฉม แต่เธอ
นาพาชื่อเสียงให้ โมนาโกเป็ นที่ร้ ูจกั ด้ านสาธารณะประโยชน์ องค์กรการกุศล
ต่าง ๆ มากมาย แล้ วไปถ่ายรูปกับปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De Princes)
ปราสาทที่ประทับของเจ้ าชายแห่งรัฐ สร้ างขึ ้นบนส่วนที่เป็ นเดอะร็ อกท่ามกลาง
ทิวทัศน์อนั งดงาม แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้ วยท่าเรื อสองแห่งคือ Port De
Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรื อยอร์ ชอันหรู หราแสดงถึงความมัง่ คัง่
และร่ ารวยของดินแดนแห่งนี ้
Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FAIRMONT MONTE CARLO หรื อเทียบเท่าในระดับ https://www.fairmont.com/
monte-carlo/
เดียวกัน

รัฐโมนาโก - นีซ - ริเวียร่ าแห่ งฝรั่งเศส - กราซ - โรงงานนา้ หอม คานส์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองนีซ (Nice) มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับห้ าของประเทศ
ฝรั่งเศสในแคว้ นที่ชื่อว่า โพร วองซ์-แอลป์ -โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte
d'Azur) ริ มฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้ วย
นักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ที่ถนนเรี ยบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส
(La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จัดได้ ว่าเป็ นเมืองที่น่าเดินชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิ่ง
หลังจากนั ้นเดินทางสูเ่ มืองกราซ (Grasse) หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม “เมืองหลวง
แห่งโลกน ้าหอม”
การผลิตน ้าหอมทั ้งหลายส่วนใหญ่เริ่ มต้ นที่นี่โรงงานผลิต
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อาทิตย์
Buffet

(43.7 ก.ม.)
2/11

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

บ่าย

19.00 น.

น ้าหอมที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน เปิ ดให้ ท่านได้ ชมเรื่ องราวและขั ้นตอนการ
ผลิต จากนั ้น พาท่านเที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติที่จดั
ขึ ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครทีค่ ลัง่ ไคล้ ดาราแล้ วละก็พลาด
ไม่ได้ ที่กบั การวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้ าปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des
Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังทั ้งหลายได้ ประทับรอยมือไว้ ให้ เป็ นที่ระลึก เมือง
คานส์ยงั เต็มไปด้ วยโรงแรมหรูหราริ มชายหาดริ เวียร่า และถนนที่ทอดยาวริ ม
ชายหาดที่เรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade
de la Croisette) นอกจากนี ้ยังมีท่าจอดเรื อยอร์ ชลางาม ๆ ของบรรดามหา
เศรษฐี ทั ้งหลายด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั ้นเดินทางต่อสูเ่ มืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมือง
โบราณที่ตั ้งอยู่บนภูเขาสูง
ซึง่ ปัจจุบนั ยังคงรั กษาเอกลักษณ์ของบ้ านเรื อน
ชุมชน ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เป็ นหมู่บ้านที่
ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น “หนึง่ ในหมู่บ้านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศส” จากนั ้นคณะเดิน
ทางเข้ าสู่เมืองอาวีญง Avignon เมืองประวัติศาสตร์ ริมแม่น ้าโรห์น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AVIGNON GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

อาวีญง - ท่ อส่ งนา้ โรมัน ปงต์ ดูการ์ - เมืองโบราณการ์ กาซอน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์ ริมแม่น ้าโรน (Rhône) และ
เป็ นที่ตั ้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ที่ได้ ย้ายที่
พานักมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้ า
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญของแคว้ น นอกจากนี ้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียงคือ
สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรื อเรี ยกอีกชือ่ หนึง่ ว่าสะพานแห่ง
เมืองอาวีญงสร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1177 จากนั ้นออกเดินทางสู่เขตหุบเขาแม่น ้าโรน
แม่น ้าสายสาคัญของภูมิภาคนี ้ ผ่านชมไร่ องุ่นที่มชี ื่อเสียงชาโตเนิฟ-ดูเปบ ไร่
องุ่นที่เลือ่ งชื่อในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้ วนาท่านไปชมปงต์ ดู การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมัน
สร้ างเมื่อ 2000 ปี มาแล้ ว คือทางส่งน ้าซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน ้า
ได้ 34.8 ล้ านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็ นสะพานส่งน ้าจุดหนึง่ ในการส่งน ้าระหว่าง
เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 1985
จากนั ้นออกเดินทางสู่เมืองการ์ กาซอนในแคว้ นล็องก์ดอค-รู ซียง LanguedocRoussillon มี ที่ ร าบสูง Massif Central และเทื อ กเขาปี เรเน่ เป็ น ฉากหลัง มี
แสงแดดอันอบอุ่นเกือบตลอดปี

(20 ก.ม.)

Chinese
(287 ก.ม.)

Local
www.avignon-grandhotel.com/en/

จันทร์
Buffet

Local

Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
https://www.hotelนาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL DES TROIS CARCASSONNE หรื อเทียบเท่าใน destroiscouronnes.com/fr/
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วันที่ห้า
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่หก
06.00 น.
07.26 น.
10.09 น.

ระดับเดียวกัน

การ์ กาซอน – เมืองตูลูส - ไวน์ เอสเตท POMEROL & SAINT
EMILION - บอร์ โด

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ ที่ยวชมเมืองเก่าการ์ กาซอน เส้ นทางสายวัฒนธรรมที่สบื
สานมาตั ้งแต่ครัง้ ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคโรมันที่จะเห็นได้ จากร่ องรอยของ
กาแพงเมือง และป้อมปราการอันแข็งแกร่ งในยุคกลาง
หลังจากนั ้นนาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองตูลสู (Toulouse) เมืองอุตสาหกรรมทาง
ตอนใต้ ของฝรั่งเศสและเป็ นเมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษด้ วยการก่อสร้ างอาคารที่
สาคัญต่างๆด้ วยอิฐจนได้ รับสมญานามว่า ‘’เมืองแห่งอิฐสีแดง’’
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูเ่ ขตพื ้นที่การผลิตไวน์อีกแห่งหนึ่งแซ็ง-เตมีลยี ง Saint-Emilion
นับเป็ นเขตพื ้นที่ที่เก่าแก่ที่สดุ ของแคว้ น ซี่งองค์การยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ น
เขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะที่เป็ นตัวอย่างที่โดดเด่นของภูมิทศั น์ ไร่ องุ่น
ประวัติศาสตร์ ที่รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปัจจุบนั และยังคงทาการ
เพาะปลูกองุ่นที่ยงั คงรักษาคุณภาพองุ่น เพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับผลิตไวน์ใน
ภูมิภาคไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
โดยมีการกาหนดมาตรฐานการผลิต
และการ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่ งครัด จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ไวน์แซ็งเตมีลยี ง ได้ รับ
การยกย่องว่าเป็ นไวน์ที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ มีรสชาติน่มุ นวล สีสนั สดใส และบ่ม
ได้ คณ
ุ ภาพมากที่สดุ ของบอร์ โด ถึงแม้ ว่าจะมีการผลิตได้ เป็ นจานวนน้ อยแต่
คุณภาพที่ได้ นั ้นกลับตรงกันข้ าม จากนั ้นนาคณะเดินทางสู่ Pomerol เขตพื ้นที่
การทาไร่องุ่นที่เล็กที่สดุ ในเมืองบอร์ โด ด้ วยเนื ้อที่การทาไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่
นาท่านชมขั ้นตอนการผลิตไวน์ และ wine tasting ที่มีการผสมจากพันธุ์องุ่นถึง
3 ชนิดได้ แก่ Merlot 75%, Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon
7%
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองบอร์ โด Bordeaux เมืองหลวงของแคว้ นอากีแดน
เป็ นเมืองท่าใกล้ ชาย ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของ
ฝรั่งเศส มีแม่น ้าการอนไหลผ่านออกสูม่ หาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองซูลกั -ซูร์แมร์ เขตท่าเรื อปอร์ ตเดอลาลูน Port de la Lune ที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นมรดก
โลกจากองค์กรยูเนสโกในปี 2007 ตั ้งแต่ศตวรรษที่ 18 บอร์ โดมีชื่อเสียงและเป็ น
แหล่งผลิตไวน์คณ
ุ ภาพที่จดั อยู่ในกลุม่
AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) ซึง่ ไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศส มักจะอยู่ในกลุม่ นี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

บอร์ โด - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองตูร์ เมืองแห่ งปราสาทลุ่มนา้ ลัวร์
- ชาโตชองบอร์ ด

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองตูร์ โดยรถไฟด่วน TGV
คณะถึงเมืองตูร์ Tours ในเขตแม่น ้าลัวร์ ทางตอนเหนือและแม่น ้าแชร์ ทางตอน
ใต้ มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนาน จัตรุ ัสเมืองเก่า เรี ยงรายไปด้ วยบ้ านกึ่งไม้ ซุง
ที่สร้ างมาตั ้งแต่สมัยยุคกลาง เป็ นเมืองคลาสสิคที่น่าชมอีกเมืองหนึง่ จากนั ้น รถ
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อังคาร
Buffet

(93.4 ก.ม.)
Local

Local
https://www.ihg.com

พุธ
Buffet

4/11

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

โค้ ชรอรับคณะและนาท่านเดินทางสูช่ าโตเชอนงโซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชรอรั บคณะแล้ วเดินทางสู่ชาโตชองบอร์ ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้าลัวร์ มี
แม่น ้าสายยาวที่สดุ ของฝรั่งเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่ งมีปราสาทหรื อ
ชาโต Chateau ของกษัตริ ย์และเชื ้อพระวงศ์ ในจานวนทั ้งหมดชาโตชองบอร์ ด
Chambord นับเป็ นความปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที่ยว พระเจ้ าฟรองซัวส์ที่
1 ทรงโปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1519 หลังนาทัพไปชนะอิ ตาลีที่เมืองมิลานเพื่อ
ไว้ รับรองพระสหาย และไว้ เป็ นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ ลีโอนาร์ โด ดาวินชี เป็ นผู้
ร่ างโครงสร้ าง ต่อมาภายหลัง Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่ งเศสและ
ทีมงาน ได้ นาเค้ าโครงสร้ างนี ้ไปปรับปรุงเป็ นแบบสมบูรณ์ ปราสาทแห่งนี ้ตั ้งอยู่
ท่ามกลางสวนป่ า ที่มีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ ที่ทาโครงและพื ้นเป็ นไม้
โอ๊ กจากป่ าบริ เวณปราสาท หลังคาและส่วนตกแต่งที่เลีย นแบบจากหินอ่อ น
ด้ านหน้ าทางเข้ าปราสาทเป็ นลานกว้ างบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ ของกษั ตริ ย์
ฟรองซัวส์ที่ 1 ด้ านหลังเป็ นโบสถ์ และที่ประทับของกษัตริ ย์ ทางขึ ้นปราสาททา
เป็ นบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซ้ อนกันอยู่ทาให้ ขึ ้นและลงแยก
จากกันได้ เป็ นอิสระ ได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

ตูร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช - แซงต์ มาโล

Local
(77.8 ก.ม.)

Local
www.novotel.com

พฤหัสบดี

Buffet
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะเดินทางถึงลุม่ แม่น ้าลัวร์ นาคณะเข้ าชมภายในชาโตเชอนงโซ Château
de Chenonceau สร้ างบนฝั่งแม่น ้าแชร์ และสร้ างมาก่อนหน้ าที่จะมีหลักฐาน
ทางเอกสาร เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิ ลแบรต์ เดอลอร์ ม สถาปนิก
เรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ Menier ลักษณะของสถาปั ตยกรรมของเชอนงโซ
เป็ นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิค
และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์
ตอนต้ น ลานด้ านหน้ าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้ อมรอบด้ วยคูน ้า ประตู
ทางเข้ าขนาดใหญ่ทาจากไม้ แกะสลัก ด้ านในเป็ นชาเปล โดดเด่นด้ วยหน้ าต่าง
ประดับกระจกสี, ห้ องบรรทม, ห้ องกรี น เป็ นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเน
ซองส์ ห้ องรับรอง, ห้ องบรรทมพระเจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้ องพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14
และห้ องโถงตกแต่งด้ วยเพดานโค้ งสันที่มีหินหลัก แยกจากกันเป็ นเส้ นขาด ถือ
ว่าเป็ นห้ องที่แกะสลักที่สวยที่สดุ ห้ องหนึง่ ในการตกแต่ง แบบเรอเนซองส์แบบ
ฝรั่งเศส
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(322 ก.ม.)
จากนั ้นเดินทางต่อสูเ่ มืองแซงต์มาโล St. Malo เมืองพักผ่อนตากอากาศ อยู่ใน
แคว้ นบริ ททานี (Brittany) หรื อแคว้ นเบรอตาญ (Bretagne) มีชื่อเสียงเรี ยงนาม
ว่าเป็ นเมืองท่าที่สวยงามและเป็ นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปเป็ นพิเศษ ตรงท่าเรื อ
จะถูกล้ อมรอบไปด้ วยกาแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร
ให้ ความรู้สกึ เหมือนอยู่ในเมืองโจรสลัดเลย และที่แซงมาโลนีก้ ็อยู่ไม่ใกล้ ไม่ไกล
จากมงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ที่ตั ้งของวิหารกลางน ้า สิง่ มหัศจรรย์และ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศฝรั่งเศส
Chinese
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
https://www.oceaniahotels
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั OCEANIA ST.MALO หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บ่าย
18.00 น.

วันที่เก้ า
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

แซงต์ มาโล - มงต์ แซงต์ มิเชล - กรุงปารีส

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) อันเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับ 3 ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อท่านเที่ยวชมเมือ
งมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั ้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่ง
หนึง่ ในยุโรปเทียบได้ กบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขต
แคว้ นนอร์ มงั ดี สถานที่แห่งนี ้ได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นหนึง่
ในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3
ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล
สร้ างมาหลายยุคหลายสมัยเปลีย่ นแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้ างจนปี ค.ศ.966
นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรี ย์ได้ สร้ างโบสถ์และอาคารขึ ้นใหม่
เป็ นอารามขนาดใหญ่
ตัววิหารตั ้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สงู จาก
ระดับน ้าทะเล 75 เมตร จากนั ้นมีการสร้ างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครัง้ ที่
แคว้ นนอร์ มงั ดีเจริ ญรุ่งเรื อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้ าสูก่ รุงปารี ส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหา
นครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
อีกทั ้งยังเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ ในโลกสาหรับอีก
หลายๆ คน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

ปารีส - ปราสาทชาโต โว เลอ วิ กงต์ - ปารีส

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ ชาโต โว เลอ วิ กงต์ (Château de Vaux-le-Vicomte) เลอโนตร์
ได้ เป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาท และสวนฝรั่งเศสแบบบาโรค ในค.ศ.ที่ 17 ให้ มี
ความยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการ ตามคาสัง่ ของเสนาบดีกระทรวงการคลังนามว่า
ฟูเกต์ ผู้มีรสนิยมอันเลิศวิไล ในยุคสมัยของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ชมความหรูหรา
อลังการของการตกแต่ง ทั ้งเฟอร์ นิเจอร์ และงานศิลปะที่หาชมได้ ยาก สถานที่
แห่งนี ้เป็ นที่พบปะสังสรรค์ของบรรดานักปราชญ์ นักเขียน กวี และศิลปิ น จน
กลายเป็ นโศกนาฏกรรมของเจ้ าของคฤหาสน์แห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางกลับสูม่ หานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชั ้นนาของโลกที่ซงึ่
เปรี ยบเสมือนสวรรค์ของนักชอปปิ ง้ จากทัว่ ทุกมุมโลก หรื อเมืองที่เป็ นที่ขนาน
นามว่าเป็ นมหานครปารี สอันสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศของหอสูง
ตะหง่านตาที่เป็ นที่ร้ ูจกั ในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พร้ อมทั ้งด้ วยสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อีกมายมายภายในเมืองแห่งนี ้ ผ่านชมถนนชองป์ เซ
ลิเช่ (Champs-Elysees) ซึง่ เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไป
ด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ง มีทั ้งร้ านค้ าชั ้นนา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ
ภัตตาคารชั ้นเลิศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสสี นั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้
ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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.com

ศุกร์

Buffet
(55.9 ก.ม.)

Local

Thai
www.hotelmontparnasse.com

เสาร์

Buffet
(75 ก.ม.)

Local

Thai
6/11

วันที่สิบ

08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.

บ่าย

17.00 น.
21.20 น.

วันที่สิบเอ็ด

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

www.hotelmontparnasse.com

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้ าประเภท น ้าหอม
,เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี
ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้ าสูจ่ ิแวร์ นี (Giverny) เพื่อชมบ้ านโมเนต์ศิลปิ นอิมเพรสชัน่
นิสม์ที่โด่งดัง **บ้านโมเน่ต์ เปิ ดให้เข้าชมในระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 1 พ.ย.
2562 ดังโปรแกรมทัวร์ ในระหว่างวันที ่ 2 พ.ย. 62 - 23 มี.ค. 63 จะไม่รวมค่า
เข้าชมบ้านโมเน่ต์ ในกรณีทีป่ ิ ดทาการ ทาง**

Buffet

ปารีส – ชอปปิ ้ ง - บ้ านโมเนต์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาทิตย์

Local

นาท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ ลเดอโกล กรุงปารี ส เพื่อเตรี ยมเดินทาง
กลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

จันทร์

13.35 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั ้น)

Tour Fare
Adults

PER I O D
** 9-19 เม.ย. 2563 **
ค่าทัวร์ รวม :

118,000.-

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

107,000.- 95,000.-

DBL
SG L

SG L

20,000.-

-

NO TKT
AD L / C H D

-34,000.-27,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 เทสติ ้งไวน์ / รถไฟ TGV จากบอร์ โดสูเ่ มืองตูร์ / ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอร์ ด / มงต์แซงต์มเิ ชล / ชาโต โว

เลอ วิ กงต์

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะ
ไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)
เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ข้ อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
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 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำ
ล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยัน
การจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว ไม่
ต้ องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อ ไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
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การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต
3 เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่
ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักทีม่ ีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจ
มีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
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 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่ เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่ งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ

(การขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศสผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส)
**สาหรับท่านที่เคยสแกนลายนิ ้วมือในกลุม่ เชงเก้ นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้ งบริ ษัทฯล่วงหน้ า**

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูตบิ ตั ร
ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ ทา่ นทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือน การเงินต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของ
เงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
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 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่
าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR36_BEST OF FRANCE 11 DAYS (9 – 19 April ‘20)_Update 28.01.2020

11/11

