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EUR_36 เบสตอ์อฟฟรา้นซ ์10 วนั 
วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินชาร์ล เดอ โกล (ฝรั่งเศส) 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ในเร่ือง

สัมภาระและการเช็คอิน  จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพกัผูโ้ดยสารขาออก 
วนัท่ี 2 ปารีส (ชาร์ล เดอ โกล) -  บา้นโมเน่ต ์- เมืองรูอ็อง (Rouen) - มงตแ์ซงตมิ์เชล 
00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 930 
07.10 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง แลว้น าท่านเดินทางสู่ จีแวร์นี (Giverny) หมู่บา้นแห่งหน่ึงในแควน้

นอร์มงัดี  โคลด โนเมต ์(Claude Monet) ศิลปินผูเ้ป็นต านานแห่งลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม ์บา้นหลงัน้ีเป็นสถานท่ีในช่วงบั้น
ปลายชีวิต ถูกจดัให้เป็นเสมือนหน่ึงพิพิธภณัฑข์องศิลปินเอกท่านน้ี บริเวณโดยรอบมีสวนดอกไม ้และสระบวัขนาดใหญ ่
สร้างสีสันและความสดช่ืนให้กบับา้นหลงัน้ีเป็นอย่างมาก แลว้น าคณะออกเดินทางสู่เมืองรูออ็ง (Rouen) เมืองหลวงของ
แควน้นอร์มงัดีบนฝ่ังแม่น ้าแซนน์ โมเนตใ์ชชี้วิตอยู่ท่ีน่ีในปี ค.ศ.1892   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนตไ์ดว้าดภาพวิหารแห่งน้ีในช่วงเวลาท่ีต่างกนั โมเนตเ์ปลี่ยนผา้ใบท่ีใชว้าด

ผืนแลว้ผืนเล่า แสงท่ีสาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปดว้ยภาพเขียนคอลเล็คชัน่น้ีมีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชม
สถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองคอืโบสถโ์จน ออฟ อาร์ค ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์ค ถูกเผาทั้งเป็น วรีสตรีของ
ฝรั่งเศสถูกตดัสินให้ประหารชีวิตดว้ยการเผาทั้งเป็นเม่ืออายุไดเ้พียง 19 ปี เดิมบริเวณน้ีเป็นตลาดเก่า 

 เดินทางสู่เมืองแซงตม์าโล St. Malo เมืองพกัผ่อนตากอากาศ อยู่ในแควน้บริททานี หรือแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มี
ช่ือเสียงเรียงนามว่าเป็นเมืองท่าท่ีสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวยุโรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือจะถูกลอ้มรอบไปดว้ย
ก าแพงสูงและป้อมปราการท่ีมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลดัเลย และท่ีแซงมาโลน้ีก็
อยู่ไม่ใกลไ้ม่ไกลจากมงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ท่ีตั้งของวิหารกลางน ้า ส่ิงมหัศจรรยแ์ละสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั
ของประเทศฝรั่งเศส 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE ST.MALO **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันท่ี 3 แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล -  เมืองตูร์ แห่งลุ่มน ้าลัวร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) อนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตติดอนัดบั 3 ของประเทศฝรั่งเศส มอง

จากภายนอกคลา้ยปราสาทตั้งอยู่บนเกาะ อนัท่ีจริงแลว้คือศาสนสถานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป เทียบไดก้บัมหา
วิหารเซนตปี์เตอร์แห่งกรุงโรม แห่งน้ีไดร้ับการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นหน่ึงในมรดกโลก สร้างมาหลายยุค
หลายสมยัเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจนปี ค.ศ. 966 นกับวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-วอ็งดรีย ์ ไดส้ร้าง
โบสถแ์ละอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ เม่ือครั้ งท่ีแควน้นอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง จนมีความงดงามดงัปัจจุบนั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู่เมืองตูร์ Tours ในเขตแม่น ้าลวัร์ทางตอนเหนือ และแม่น ้าแชร์ทางตอนใต ้มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จตุัรัส

เมืองเก่า เรียงรายไปดว้ยบา้นก่ึงไมซุ้งท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง เป็นเมืองคลาสสิคท่ีน่าชมอีกเมืองหน่ึง 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE TOURS CENTRE GARE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
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วันท่ี 4 เท่ียวชมปราสาทแห่งลุ่มน ้าลัวร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ด - บอร์โดซ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ชาโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้าลวัร์ แม่น ้าสายยาวท่ีสุดของฝรั่งเศส 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมี

ปราสาทหรือชาโต Chateau ของกษตัริยแ์ละเช้ือพระวงศม์ากมาย 1 ในจ านวนทั้งหมด ชาโตชองบอร์ด Chambord 
นบัเป็นความปรารถนาสูงสุดของนกัท่องเท่ียว กษตัริยฟ์รองซัวส์ท่ี 1 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1519 ไวเ้ป็นท่ี
ประทบัเม่ือมาล่าสัตว ์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผูร่้างโครงสร้าง ปราสาทแห่งน้ีตั้งอยู่ท่ามกลางสวนป่า แลว้น าท่านชม
ปราสาทสวยอีกแห่ง ชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau นบัไดว้่าเป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดในลุ่มแม่น ้าลวัร์ 
เร่ืองราวของความรักของกษตัริยฟ์รองซัวส์ท่ี 1 ทรงมอบปราสาทน้ีให้กบัพระสนมคนโปรดของพระองค ์ คือ ดียาน เดอ 
ปัวติแยร์ (Diane de Poitiers) พ านกัอยู่ท่ีปราสาทแห่งน้ีจนหลงรักปราสาทแห่งน้ีมาก สถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็น
แบบผสมระหว่างโกธิคและเรอเนซองส์ตอนตน้  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง บอร์โด Bordeaux เป็นเมืองท่าใกลช้าย ฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 บอร์โด มีช่ือเสียง

และเป็นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซ่ึงไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศส มกัจะอยู่
ในกลุ่มน้ี 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RADISSON HOTEL BORDEAUX **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันท่ี 5 บอร์โด -  – การ์กาซอน เมืองโบราณการ์กาซอน – อาวีญง เมืองแห่งพระสันตะปาปา 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 เดินทางสู่เมือง การ์กาซอน ในแควน้ล็องก์ดอค-รูซียง Languedoc-Roussillon  มีท่ีราบสูง Massif Central และเทือกเขา  

ปีเรเน่เป็นฉากหลงั ถดัไปจากเทือกเขาน้ีก็จะเขา้สู่พรมแดนสเปน มีแสงแดดอนัอบอุ่นเกือบตลอดปี เดินเท่ียวชมเมืองเก่า
การ์กาซอน เส้นทางสายวฒันธรรมท่ีสืบสานมาตั้งแต่ครั้ งก่อนประวติัศาสตร์ จนถึงยุคโรมนัท่ีจะเห็นไดจ้ากร่องรอยของ
ก าแพงเมือง และป้อมปราการอนัแข็งแกร่งในยุคกลาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้สู่เมืองอาวีญง Avignon ท่ีครั้ งหน่ึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัต่อคริสตศ์าสนาเป็นอย่างย่ิง และเป็นเมืองประวติัศาสตร์

ริมฝ่ังแม่น ้าโรห์นเท่ียวเมืองอาวีญง พระราชวงัของพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ท่ีไดย้า้ยท่ีพ านกัมาท่ีน่ีในระหว่าง
ปี ค.ศ.1309-1423 ในยุคนั้นอาวีญงเจริญรุ่งเรืองทั้งการคา้ศาสนา, ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญั สะพานท่ีมีช่ือเสียงคือ สะพาน
เซนตเ์บเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1177 เก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AVIGNON GRAND HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันท่ี 6 หมู่บ้าน เลโบเดอโพรวองซ์ – คานส์ - โมนาโก – มองติการ์โล - นีซ ริเวียร่า 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่หมู่บา้นเลโบ เดอ โพรวองซ ์Les Baux de Provence หมู่บา้นโบราณท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงรักษา

เอกลกัษณ์ของบา้นเรือน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เป็นหมู่บา้นท่ีได้รับคดัเลือก
ให้เป็น “หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝรั่งเศส” เดินทางต่อสู่ เมืองคานส ์เมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาติ พลาดไม่ไดก้บั
การวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหนา้ ปาเล ่เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือ
ไวใ้ห้เป็นท่ีระลึก เมืองคานส์เป็นเมืองคู่แฝดของนีซ เต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราริมชายหาด และถนนท่ีทอดยาวริม
ชายหาดท่ีเรียกว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ 
ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดว้ย 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู่รัฐโมนาโก หรือ ไมอาม่ีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็นเมืองหลวงแห่งการพนนั

ของยุโรปซ่ึงเศรษฐีนิยมมาเท่ียวกนั น าท่านเขา้สัมผสักบัความหรูหราภายในบ่อนคาสิโนมองติกาโล 
 เท่ียวชมโมนาโก เมืองท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางทอ้งทะเลสวย, หมู่ตึกระฟ้าและทิวเขาอนังดงาม มหาวิหารท่ีเคยใชจ้ดังานพระ

ราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้หญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผูสู้งศกัดิ์ ท่ีชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาว
ธรรมดาท่ีโชคชะตาพลิกผนัให้เป็นเจา้หญิงในราชวงั  ถ่ายรูปกบัปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทท่ีประทบั
ของเจา้ชายแห่งรัฐ สร้างขึ้นบนส่วนท่ีเป็นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทศัน์อนังดงาม 

 ถึงเมืองนีซ (Nice) เมืองตากอากาศชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีหรูหรา ในอดีตเป็นแหล่งพบปะกนัของชนชั้นสูงจาก
องักฤษ แนวชายหาดท่ีทอดตวัคู่ขนานไปกบัถนนเลียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) 
จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นในช่วงฤดูร้อน  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SPLENDID HOTEL & SPA **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันท่ี 7 เท่ียว แซงต์ ปอล เดอ วองซ์  - นีซ วลิล์ - รถไฟด่วน TGV ปารีส 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น. พาท่านเท่ียวเมืองยุคกลางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสท่ีช่ือว่า "แซงต ์ ปอล เดอ วองซ ์ (Saint Paul de Vence)" เป็น

เมืองท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า จุดหมายปลายทางของบรรดาเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบศิลปะโบราณ โลก
ยุคกลางอนัมากเสน่ห์ท่ีชวนให้หลงใหล ถนนกอ้นกรวดท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยขั้นบนัไดจ านวนมาก อาคารบา้นเรือนท่ีสร้าง
ขึ้นดว้ยหิน ประดบัประดาไปดว้ยตน้ไมห้ลากสีสัน ตามแบบฉบบัของเมืองยุคกลาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.52 น.  เดินทางสู่สถานีรถไฟ TGV Nice Ville เพ่ือเดินทางสู่มหานครปารีส 
19.36 น. ถึงกรุงปารีส ศูนยก์ลางการออกแบบและแฟชัน่ของโลก มหานครทนัสมยัท่ีไม่เคยหยุดน่ิง อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุด

ในโลกส าหรับอีกหลายๆ คน 
20.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE GARE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันท่ี 8 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ – ช้อปป้ิง  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 เดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ห่างจากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้

ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดร้ับการบูรณะเรียบร้อยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในห้องต่าง ๆ อาทิ 
ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ แต่ละหอ้งของพระราชวงัล้วนมีค่า
ดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโกโ้ดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแกก่ารยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ท่ีซ่ึงเปรียบเสมือนสวรรคข์องนกัชอปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก 

หรือท่ีขนานนามว่าเป็นมหานครปารีสอนัสุดแสนโรแมนติก “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คท่ีโด่งดงั ประตูชยั
ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทั้ง
ร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสันตลอด 24 ชัว่โมง 
จนไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ท่ีโด่งดงัของฝรั่งเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้าหอม,
เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ หรือใน
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ห้างสรรพสินคา้ Galeries Lafayette อนัทนัสมยั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE GARE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันท่ี 9 ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส  
13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931  
วันท่ี 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ     ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชม
ต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึ้นเคร่ืองไม่
ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทั
ฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทวัร์ หัวหนา้ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็น
ส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

Single 
Supplement 

NO TKT 
ADL / CHD 

16 – 25 กนัยายน 2565 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 
07 – 16 ตุลาคม 2565 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 

04 – 13 พฤศจิกายน 2565 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 
09 – 18 ธนัวาคม 2565 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 

24 ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 2566 145,000.- 130,000.- 116,000.- 18,000.- -38,000.- -28,500.- 
21 – 30 มกราคม 2566 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 
03 – 12 มีนาคม 2566 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 
17 – 26 มีนาคม 2566 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 
07 – 16 เมษายน 2566 145,000.- 130,000.- 116,000.- 18,000.- -38,000.- -28,500.- 
28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566 139,000.- 125,000.- 112,000.- 17,000.- -35,000.- -26,250.- 

ค่าทัวร์รวม : 
o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565  
o ค่าตัว๋รถไฟ TGV จากเมืองนีซ - ปารีส 
o ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
o ค่าเขา้ชม บา้นโมเน่ต ์(ปิดในฤดูหนาว) / มงตแ์ซงตมิ์เชล / ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอร์ด / พระราชวงัแวร์ซายน์ 
o ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกั

แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และ
อาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั 

o ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีขอ้จ ากดัในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพ่ือความเหมาะสม 



 

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS_2022-2023                                     5/7 

o ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2 € / ท่าน / วนั 
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเกน้) 
o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบตัิเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 

• ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
ยกเลิกกอ่นออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หักค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่า) 
ยกเลิกกอ่นออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายไปแลว้จริง) 
ยกเลิกกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนักอ่นการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทวัร์** 
การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจดัน าเท่ียว ให้น ามาหัก
จากเงินค่าบริการท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. ค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอื่น 

ในกรณีค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามวรรคหน่ึง สูงกว่าเงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกั 
ท่องเท่ียวไม่ได้ 
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้ับการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนั
เวลาท่ียกเลกิดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้ับการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าให้ท่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 30 วนั 
และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  

 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
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กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง (Non Refundable) หากท่าน
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่
เอื้ออ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

▪ เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
▪ ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยุงตวั 
▪ ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
▪ ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
▪ บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้างความ

ร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงให้ผู ้
ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางครั้ งอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือ
โปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน ์ 100 %, 
ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลายื่นประมาณ 14-30 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศสผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศส)  

o พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่า 

o รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดอืน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
o ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสูติ

บตัร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

o กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

o Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวั ยอ้นหลงั 6 เดือน การเงินตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เหน็ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายใน
ครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 
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o กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้
เดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

o กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
o กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

o การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง 

o กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

o ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


