
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินมาเพนซ่า กรุงมิลาน (อิตาลี)  
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย  

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก ในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

 
 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ีสอง มิลาน - เจนัว - มองตกิาโล (รัฐโมนาโก)   
00.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG940  
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07.10 น. พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซึง่เป็นหนึ่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผู้บุกเบิกและ
เป็นชาวยุโรปคนแรกท่ีค้นพบทวีปอเมริกา เปรียบดงัไข่มุกของประเทศอิตาลี 
เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ระดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสี
สไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมูีมนต์ขลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่า
ยุคโรมัน เมืองแห่งนี เ้ป็นดั่งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็น
วฒันธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เร่ิมต้นการเดินเท่ียวชมเมืองจาก Galata 
Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน , Porto 
Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ (Aquarium) ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยุโรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ท่ีท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio 
งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนงัอาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบันกับุญ
เซนต์จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งแรกของ
อิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะ
แบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรม
แบบโรมนัเนสก์อย่างลงตวั, Porta Soprana ประตสูู่เมืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพา
ท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ท่ีประทับของดอทจ์ ผู้ปกครอง
สาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้รับการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลาย
แห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า ได้รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกโลก 

 

 
 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย จากนัน้เดินทางเข้าสูม่อนเตกาโล เท่ียวชมโมนาโก เมืองท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางท้อง

ทะเลสวย, หมูต่กึระฟ้า, และทิวเขาอนังดงาม ผ่านชมมหาวิหารที่เคยใช้จดังาน 
พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ-เคลลี แห่งโมนาโคสตรีผู้สงูศกัด์ิท่ี
ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดา ท่ีโชคชะตาพลิกผนัให้เป็น
เจ้าหญิงในราชวงั วนันีเ้ธอเป็นต านานท่ีไมใ่ช่เพียงเจ้าหญิงผู้ เลอโฉม แตเ่ธอ
น าพาช่ือเสียงให้โมนาโกเป็นท่ีรู้จกั ด้านสาธารณะประโยชน์ องค์กรการกศุล
ตา่ง ๆ มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกบัปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De Princes) 
ปราสาทท่ีประทบัของเจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึน้บนสว่นท่ีเป็นเดอะร็อกท่ามกลาง
ทิวทศัน์อนังดงาม แล้วไปชมวิวทิวทศัน์ท่ีขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De 
Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอนัหรูหราแสดงถงึความมัง่คัง่
และร ่ารวยของดินแดนแห่งนี ้ 

 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั FAIRMONT MONTE CARLO หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
https://www.fairmont.com/

monte-carlo/  
วันท่ีสาม รัฐโมนาโก - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝร่ังเศส - กราซ - โรงงานน า้หอม - 

คานส์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง 
อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองนีซ (Nice) มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัห้าของประเทศ

ฝร่ังเศสในแคว้นท่ีช่ือวา่ โพร วองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินท่ีสวยงาม เตม็ไปด้วย
นกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเดินกนัอยู่ท่ีถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส 
(La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จดัได้วา่เป็นเมืองท่ีน่าเดินชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างย่ิง 

 

 หลงัจากนัน้เดินทางสูเ่มืองกราซ (Grasse) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม     “เมืองหลวง (43.7 ก.ม.) 

https://www.fairmont.com/monte-carlo/
https://www.fairmont.com/monte-carlo/


 

EUR36_BEST OF FRANCE 11 DAYS (Apr-Jun ‘20)_Update 27.09.2019            3/11 

แห่งโลกน า้หอม” การผลติน า้หอมทัง้หลายสว่นใหญ่เร่ิมต้นท่ีน่ีโรงงานผลิต
น า้หอมท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนาน เปิดให้ท่านได้ชมเร่ืองราวและขัน้ตอนการ
ผลิต จากนัน้ พาท่านเท่ียวชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาติท่ีจดั
ขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทกุปี หากใครท่ีคลัง่ไคล้ดาราแล้วละก็พลาด
ไมไ่ด้ท่ีกบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล ่ เด เฟสติวาล (Palais des 
Festivals) ท่ีเหลา่ดาราช่ือดงัทัง้หลายได้ประทบัรอยมือไว้ให้เป็นท่ีระลกึ เมือง
คานส์ยงัเตม็ไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนท่ีทอดยาวริม
ชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade 
de la Croisette) นอกจากนีย้งัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหา
เศรษฐีทัง้หลายด้วย 

 
(20 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมือง

โบราณท่ีตัง้อยู่บนภเูขาสงู ซึง่ปัจจบุนัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน 
ชมุชน ตลอดจนศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอยา่งดี เป็นหมูบ้่านท่ี
ได้รับคดัเลือกให้เป็น “หนึง่ในหมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุในฝร่ังเศส”  จากนัน้คณะเดิน
ทางเข้าสูเ่มืองอาวีญง Avignon เมืองประวตัิศาสตร์ริมแมน่ า้โรห์น 

(287 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AVIGNON GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.avignon-grand-

hotel.com/en/  
วันท่ีส่ี อาวีญง - ท่อส่งน า้โรมัน ปงต์ดูการ์  - เมืองโบราณการ์กาซอน จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวตัิศาสตร์ริมแมน่ า้โรน (Rhône) และ

เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัของพระสนัตะปาปา (Palais des Papes) ท่ีได้ย้ายท่ี
พ านกัมาท่ีน่ีในระหวา่งปี ค.ศ.1309-1423 เป็นเมืองศนูย์กลางทางการค้า
ศาสนา ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัของแคว้น นอกจากนีย้งัมีสะพานท่ีมีช่ือเสียงคือ 
สะพานเซนต์เบเนเซ ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่สะพานแห่ง
เมืองอาวีญงสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1177 จากนัน้ออกเดินทางสูเ่ขตหบุเขาแมน่ า้โรน 
แมน่ า้สายส าคญัของภมูิภาคนี ้ ผ่านชมไร่องุ่นท่ีมีช่ือเสียงชาโตเนิฟ-ดเูปบ ไร่
องุ่นท่ีเลื่องช่ือในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย แล้วน าท่านไปชมปงต์ ด ูการ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ท่ีชาวโรมนั

สร้างเม่ือ 2000 ปีมาแล้ว คือทางส่งน า้ซึง่มีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน า้
ได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวนั ปงดกูาร์ เป็นสะพานส่งน า้จุดหนึ่งในการสง่น า้ระหว่าง 
เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึง่มีระยะทางถงึ 50 กิโลเมตร ได้ขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจาก UNESCO เม่ือปี 1985  

บา่ย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองการ์กาซอนในแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง Languedoc-
Roussillon  มี ท่ีราบสูง Massif Central และเทือกเขาปีเรเน่เป็นฉากหลัง มี
แสงแดดอนัอบอุน่เกือบตลอดปี  

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.avignon-grand-hotel.com/en/
http://www.avignon-grand-hotel.com/en/
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 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL DES TROIS CARCASSONNE หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 

https://www.hotel-
destroiscouronnes.com/fr/  

วันท่ีห้า การ์กาซอน – เมืองตูลูส - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT 
EMILION - บอร์โด 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่ท่ียวชมเมืองเก่าการ์กาซอน เส้นทางสายวฒันธรรมท่ีสืบ

สานมาตัง้แตค่รัง้ก่อนประวตัิศาสตร์ จนถงึยคุโรมนัท่ีจะเหน็ได้จากร่องรอยของ
ก าแพงเมือง และป้อมปราการอนัแข็งแกร่งในยคุกลาง 

 

 หลงัจากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองตลูสู (Toulouse) เมืองอตุสาหกรรมทาง
ตอนใต้ของฝร่ังเศสและเป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษด้วยการก่อสร้างอาคารที่
ส าคญัตา่งๆด้วยอิฐจนได้รับสมญานามว่า ‘’เมืองแห่งอิฐสีแดง’’ 

(93.4 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเดินทางสูเ่ขตพืน้ท่ีการผลิตไวน์อีกแห่งหนึง่แซง็-เตมีลียง Saint-Emilion 

นบัเป็นเขตพืน้ท่ีท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของแคว้น ซี่งองค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนเป็น
เขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะท่ีเป็นตวัอย่างท่ีโดดเดน่ของภมูิทศัน์ ไร่องุ่น
ประวตัิศาสตร์ ท่ีรักษาสภาพท่ีสวยงามจากอดีตถงึปัจจบุนั และยงัคงท าการ
เพาะปลกูองุ่นท่ียงัคงรักษาคณุภาพองุ่น เพ่ือเป็นวตัถดุิบส าหรับผลิตไวน์ใน
ภมูิภาคไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการก าหนดมาตรฐานการผลิต และการ
ตรวจสอบคณุภาพอย่างเคร่งครัด จากอดีตจนถงึปัจจบุนัไวน์แซง็เตมีลียง ได้รับ
การยกย่องวา่เป็นไวน์ท่ีมีคณุภาพเป็นเลิศ มีรสชาตินุ่มนวล สีสนัสดใส และบ่ม
ได้คณุภาพมากท่ีสดุของบอร์โด ถงึแม้วา่จะมีการผลิตได้เป็นจ านวนน้อยแต่
คณุภาพท่ีได้นัน้กลบัตรงกนัข้าม จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ Pomerol เขตพืน้ท่ี
การท าไร่องุ่นท่ีเลก็ท่ีสดุในเมืองบอร์โด ด้วยเนือ้ท่ีการท าไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่ 
น าท่านชมขัน้ตอนการผลิตไวน์ และ wine tasting ท่ีมีการผสมจากพนัธุ์องุ่นถงึ 
3 ชนิดได้แก ่Merlot 75%, Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon 
7%  

 

 

 น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองบอร์โด Bordeaux เมืองหลวงของแคว้นอากีแดน 
เป็นเมืองท่าใกล้ชาย ฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ฝร่ังเศส มีแมน่ า้การอนไหลผ่านออกสูม่หาสมทุรแอตแลนติกท่ีเมืองซูลกั-ซูร์-
แมร์ เขตท่าเรือปอร์ตเดอลาลนู Port de la Lune ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นมรดก
โลกจากองค์กรยเูนสโกในปี 2007 ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 18 บอร์โดมีช่ือเสียงและเป็น
แหลง่ผลิตไวน์คณุภาพท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ AOC (Appellation d'Origine 
Contrôlée) ซึง่ไวน์ดี ๆ ของฝร่ังเศส มกัจะอยู่ในกลุม่นี ้

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
https://www.ihg.com 

วันท่ีหก บอร์โด - น่ังรถไฟ TGV สู่เมืองตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน า้ลัวร์  
 - ชาโตชองบอร์ด  

พุธ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.26 น. เดินทางสูเ่มืองตร์ู โดยรถไฟดว่น TGV   
10.09 น. คณะถงึเมืองตร์ู Tours ในเขตแมน่ า้ลวัร์ทางตอนเหนือและแมน่ า้แชร์ทางตอน

ใต้ มีประวตัิศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จตัรัุสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุง
 

https://www.hotel-destroiscouronnes.com/fr/
https://www.hotel-destroiscouronnes.com/fr/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/paris/parhb/hoteldetail?cm_mmc=Googl-_-FR-_-PARHB
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ท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยัยคุกลาง เป็นเมืองคลาสสิคท่ีน่าชมอีกเมืองหนึง่ จากนัน้ รถ
โค้ชรอรับคณะและน าท่านเดินทางสูช่าโตเชอนงโซ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ชาโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน า้ลวัร์ มี

แม่น า้สายยาวท่ีสดุของฝร่ังเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือ
ชาโต Chateau ของกษัตริย์และเชือ้พระวงศ์ ในจ านวนทัง้หมดชาโตชองบอร์ด 
Chambord นบัเป็นความปรารถนาสงูสดุของนกัท่องเท่ียว  พระเจ้าฟรองซวัส์ท่ี 
1 ทรงโปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1519 หลงัน าทพัไปชนะอิตาลีท่ีเมืองมิลานเพ่ือ
ไว้รับรองพระสหาย และไว้เป็นท่ีประทบัเม่ือมาลา่สตัว์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้
ร่างโครงสร้าง ต่อมาภายหลัง Dominigue de Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและ
ทีมงาน ได้น าเค้าโครงสร้างนีไ้ปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ ปราสาทแห่งนีต้ัง้อยู่
ท่ามกลางสวนป่า ท่ีมีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ท่ีท าโครงและพืน้เป็นไม้
โอ๊กจากป่าบริเวณปราสาท  หลงัคาและส่วนตกแต่งท่ีเลียนแบบจากหินอ่อน 
ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเป็นลานกว้างบ่งบอกถึงความย่ิงใหญ่ของกษัตริย์ 
ฟรองซวัส์ท่ี 1 ด้านหลงัเป็นโบสถ์ และท่ีประทบัของกษัตริย์ ทางขึน้ปราสาทท า
เป็นบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซ้อนกันอยู่ท าให้ขึน้และลงแยก
จากกนัได้เป็นอิสระ ได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

(77.8 ก.ม.) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั  
www.novotel.com 

วันท่ีเจ็ด ตูร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช - แซงต์มาโล  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะเดินทางถงึลุม่แมน่ า้ลวัร์ น าคณะเข้าชมภายในชาโตเชอนงโซ Château 

de Chenonceau สร้างบนฝ่ังแมน่ า้แชร์ และสร้างมาก่อนหน้าท่ีจะมีหลกัฐาน
ทางเอกสาร เม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์ เดอลอร์ม สถาปนิก
เรอเนซองส์ตระกลูเมเนียร์ Menier ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ 
เป็นแบบผสมระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์
ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยคุกลางล้อมรอบด้วยคนู า้ ประตู
ทางเข้าขนาดใหญ่ท าจากไม้แกะสลกั ด้านในเป็นชาเปล โดดเดน่ด้วยหน้าตา่ง
ประดบักระจกส,ี ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็นลกัษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเน
ซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซวัส์ท่ี 1, ห้องพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 
และห้องโถงตกแตง่ด้วยเพดานโค้งสนัท่ีมีหินหลกั แยกจากกนัเป็นเส้นขาด ถือ
วา่เป็นห้องท่ีแกะสลกัท่ีสวยท่ีสดุห้องหนึง่ในการตกแตง่ แบบเรอเนซองส์แบบ
ฝร่ังเศส 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองแซงต์มาโล St. Malo เมืองพกัผ่อนตากอากาศ อยู่ใน

แคว้นบริททานี (Brittany) หรือแคว้นเบรอตาญ (Bretagne) มีช่ือเสียงเรียงนาม
วา่เป็นเมืองท่าท่ีสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวยโุรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือ
จะถกูล้อมรอบไปด้วยก าแพงสงูและป้อมปราการที่มีความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร 
ให้ความรู้สกึเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลดัเลย และท่ีแซงมาโลนีก้็อยู่ไมใ่กล้ไมไ่กล
จากมงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ท่ีตัง้ของวิหารกลางน า้ สิ่งมหศัจรรย์และ
สถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของประเทศฝร่ังเศส 

(322 ก.ม.) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.novotel.com/
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 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั OCEANIA ST.MALO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.oceaniahotels
.com  

วันท่ีแปด แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - กรุงปารีส - บ้านโมเนต์  ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) อนัเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตติดอนัดบั 3 ของประเทศฝร่ังเศส เพ่ือท่านเท่ียวชมเมือ
งมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุแห่ง
หนึง่ในยโุรปเทียบได้กบัมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขต
แคว้นนอร์มงัดี สถานท่ีแห่งนีไ้ด้รับการประกาศจากองค์การยเูนสโกให้เป็นหนึง่
ในมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมติดอนัดบั 3 
ของฝร่ังเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล 
สร้างมาหลายยคุหลายสมยัเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจนปี ค.ศ.966 
นกับวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซง็-วอ็งดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ใหม่
เป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสร้างตอ่เติมหลายยคุหลายสมยั เม่ือครัง้ท่ี
แคว้นนอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง 
 

 
(55.9 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางเข้าสูก่รุงปารีส ระหวา่งทางแวะหมูบ้่านเลก็ๆ ในชนบทท่ีช่ือวา่ 

จิแวร์นี (Giverny) เพ่ือชมบ้านโมเนต์ (จากด้านนอก) ศิลปินอิมเพรสชัน่นิสม์ท่ี
โดง่ดงั  **บา้นโมเน่ต์ เปิดใหเ้ขา้ชมในระหว่างวันที ่24 มี.ค. - 1 พ.ย. 2562  
ดงัโปรแกรมทวัร์ในระหว่างวนัที ่2 พ.ย. 62 - 23 มี.ค. 63 จะไม่รวมค่าเขา้ชม
บา้นโมเน่ต์** 

(297 ก.ม.) 

 17.00 น. คณะเดินทางถงึกรุงปารีส ศนูย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ของโลก มหานคร
ทนัสมยัท่ีไมเ่คยหยดุน่ิง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุในโลกส าหรับอีกหลายๆ 
คน  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-

montparnasse.com 
วันท่ีเก้า ปารีส - ปราสาทชาโต โว เลอ วิ กงต์ - ปารีส  เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ชาโต โว เลอ วิ กงต์ (Château de Vaux-le-Vicomte) เลอโนตร์ 

ได้เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาท และสวนฝร่ังเศสแบบบาโรค ในค.ศ.ท่ี 17 ให้มี
ความย่ิงใหญ่เหนือจินตนาการ ตามค าสัง่ของเสนาบดีกระทรวงการคลงันามวา่
ฟเูกต์ ผู้มีรสนิยมอนัเลิศวิไล ในยคุสมยัของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ชมความหรูหรา
อลงัการของการตกแตง่ ทัง้เฟอร์นิเจอร์ และงานศิลปะท่ีหาชมได้ยาก สถานท่ี
แห่งนีเ้ป็นท่ีพบปะสงัสรรค์ของบรรดานกัปราชญ์ นกัเขียน กวี และศิลปิน จน
กลายเป็นโศกนาฏกรรมของเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี ้

(75 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

https://www.oceaniahotels.com/
https://www.oceaniahotels.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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บ่าย น าคณะเดินทางกลบัสูม่หานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกท่ีซึง่
เปรียบเสมือนสวรรค์ของนกัชอปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลก หรือเมืองท่ีเป็นท่ีขนาน
นามวา่เป็นมหานครปารีสอนัสดุแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศของหอสงู
ตะหง่านตาท่ีเป็นท่ีรู้จกัในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พร้อมทัง้ด้วยสถานที่
ท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์อีกมายมายภายในเมืองแห่งนี ้ ผ่านชมถนนชองป์เซ
ลิเช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไป
ด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้
ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ท่ีโดง่ดงั
ของฝร่ังเศส อาทิ สินค้าประเภท น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ือง
แตง่กายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-

montparnasse.com 
วันท่ีสิบ ปารีส - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส เพ่ือเตรียมเดินทาง

กลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

12.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG931  
วันท่ีสิบเอ็ด เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ จันทร์ 
06.00 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD   

** 9-19 เม.ย. 2563 ** 111188,,000000..--  110077,,000000..--  9955,,000000..--  2200,,000000..--  --  --3344,,000000..--  
--2277,,000000..--  

17-27 เม.ย. 2563 

111100,,000000..--  9999,,000000..--  8888,,000000..--  2200,,000000..--  --  --2277,,000000..--  
--2211,,000000..--  

24 เม.ย. – 4 พ.ค. 2563 
1-11 พ.ค. 2563 
8-18 พ.ค. 2563 
15-25 พ.ค. 2563 

22 พ.ค.- 1 มิ.ย. 2563 
29 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2563 

5-15 มิ.ย. 2563 
12-21 มิ.ย. 2563 
19-28 มิ.ย. 2563 

26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 24 สงิหาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 เทสติง้ไวน์ / รถไฟ TGV จากบอร์โดสูเ่มืองตร์ู / ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอร์ด / มงต์แซงต์มิเชล / ชาโต โว 

เลอ วิ กงต์ 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะ
ไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) 

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีทา่นมี

ข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัทีน่ าเที่ยว ไม่
ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน
คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
2.1  คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
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2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่
ละประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 
ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 
ส าหรับพกั 1 ท่าน 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจ
มีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่าย
เพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 
ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1144  วันท าการวันท าการ  
  ((การขอวีซา่ประเทศฝการขอวีซา่ประเทศฝร่ังเศสผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา ร่ังเศสผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศฝร่ังเศส)ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศฝร่ังเศส)  

**ส าหรับท่านท่ีเคยสแกนลายนิว้มือในกลุม่เชงเก้**ส าหรับท่านท่ีเคยสแกนลายนิว้มือในกลุม่เชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯลว่งหน้า**นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯลว่งหน้า**                                                                                            
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา

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

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
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วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 
 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือน การเงินต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มกีารเข้าออกของ

เงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน
เมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซี่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการประการ 

 


