วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินชาร์ ลเดอโกล ปารีส (ฝรั่งเศส)

หมายเหตุ

ทางบริษัทได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน , การล่าช้ าของสายการบิน , การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธ
การเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยัง จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัว หน้ าทัว ร์ มีสิทธิ์ ใ นการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่ าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่า ย
ต่า ง ๆ ล่ว งหน้ า แล้ ว และหากมี ค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เกิ ดขึน้ นอกจากในรายการทัว ร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

21.00 น.

วันที่สอง
00.05 น.
07.05 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบิน
ไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
จากนันเชิ
้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ปารีส - ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ปารีสอิสระช้ อปปิ ้ ง

ออกเดินทางสู่ปารี ส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
สนามบินชาร์ ลเดอโกล กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะเพื่อเดินทางสู่เมืองเมลัน ทางทิศใต้ ของ
กรุ งปารี ส เพื่อเข้ าชมปราสาทเก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรู หราของอดีต
เสนาบดี คลังในสมัยพระเจ้ า หลุ ยส์ ที่ 14 ที่สร้ างชื่อและแสดงความโอ้ อ วด
ฐานะแก่ชาวเมือง ซึง่ สุดท้ ายถูกจับและริ บทรัพย์สิน เนื่องจากสร้ างความไม่
พอพระทั ย แด่ พ ระเจ้ าหลุ ย ส์ ที่ 14 อย่ า งมาก ท าให้ พระองค์ ด าริ ส ร้ าง
พระราชวัง แวร์ ซ ายส์ ในภายหลั ง เพื่อ ให้ ยิ่ง ใหญ่ กว่า และสวยงามกว่า ที่
คฤหาสน์วีกงต์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้ าสู่มหานครปารี ส จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ า
ต่างๆ อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่องสาอาง ทีร่ ้ าน Duty Free Shop ที่มี
ส่วนลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้ แล้ วมีเวลาให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ า
ในห้ างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ที่มีแบรนด์ชนน
ั ้ าจากทัว่ ทุกมุมโลกเปิ ดให้ บริ การ
ในห้ างแห่งนี ้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

ปารีส - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง - ท่ อส่ งนา้ ปงต์ ดู การ์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ Paris Gare Lyon เพื่อนัง่ รถไฟ TGV สู่เมืองอา
วีญง Avignon เมืองประวัติศาสตร์ริมแม่น ้าโรห์น และเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
ง
ของพระสันตะปาปา Palais des Papes ที่ได้ ย้ายที่พานักมาที่นี่ในระหว่างปี
ค.ศ.1309-1423 เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้ า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สาคัญของแคว้ น นอกจากนี ้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียงอันได้ แก่สะพานเซนต์
เบเนเซ่ Pont Saint-Bénézet หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าสะพานแห่งเมืองอาวีญง
สร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1177 นาคณะเดินเล่นชมเมืองจนได้ เวลาอันสมควรแล้ วนา
คณะเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

20 มิ.ย.
ย. / 12, 26 ก.ค. / 3 ส.ค.

21 มิ.ย.
.ย. / 13, 27 ก.ค. / 4 ส.ค.

(69 ก.ม.)

Local

Chinese
www.marriott.com
22 มิ.ย. / 14, 28 ก.ค. / 5 ส.ค.

Buffet
(08.37-11.20)

Local

บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี
07.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ห้า

07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

จากนันเดิ
้ นทางสู่เขตหุบเขาแม่น ้าโรห์น แม่น ้าสายสาคัญของภูมิภาคนี ้ นา
ท่านไปชมปงต์ ดู การ์ Pont du Gard หนึง่ ในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้ าง
เมื่อ 2,000 ปี มาแล้ วคือทางส่งน ้าซึง่ มีความยาว 275 เมตรสามารถส่งน ้าได้
34.8 ล้ านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็ นสะพานส่งน ้าจุดหนึง่ ในการส่งน ้าระหว่าง
เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึง่ มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตรได้ ขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 1985
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ ด - โบสถ์ แอ็บบีเดอซีนอคค์ - หมู่บ้านเลโบ
เดอ โพรวองซ์ - อาวีญง

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าสู่บรรยากาศแห่งโปรวองซ์ ชม 2 หมูบ่ ้ านที่สวยที่สุดในโปรวองซ์ที่
ศิลปิ นชื่อดังแวนโก๊ ะห์ (Van Gogh) ยังหลงใหลและใช้ ชีวิตผลิตงานศิลปะที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก หมูบ่ ้ านกอร์ ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้ วยเสน่ห์
น่ า หลงใหลเป็ นอี ก เมื อ งที่ ตัง้ อยู่ บ นยอดเขาในแถบเทื อ กเขา Luberon
บันทึกภาพจากจุดชมวิวที่มองเห็นหมูบ่ ้ านในมุมที่สวยที่สุด
จากนันเยี
้ ่ยมชมโบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) ที่มีทงุ่ ดอก
ลาเวนเดอร์ สีมว่ ง ปลูกเป็ นแปลงสวยงามอยู่ด้านหน้ า ซึ่งทุ่งดอกลาเวนเดอร์
แห่ง นี ้จะบานสะพรั่ งตัง้ แต่เดื อนมิ ถุนายน ไปจนถึง วันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่ง
ทังหมดจะถู
้
กเก็ บเกี่ยวในวันชาติของประเทศฝรั่งเศส มีเวลาให้ ท่านได้ เก็ บ
ภาพประทับใจ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หมูบ่ ้ านเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่ตงอยู
ั ้ ่บน
ภูเ ขาสูง ซึ่งปั จจุบนั ยัง คงรั กษาเอกลักษณ์ ของบ้ านเรื อน ชุมชน ตลอดจน
ศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เป็ นหมู่บ้านที่ได้ รับคัดเลื อก
ให้ เ ป็ น “หนึ่ง ในหมู่บ้านที่สวยที่สุ ดในฝรั่ง เศส” จนได้ เ วลาอันสมควร แล้ ว
เดินทางกลับเข้ าสู่เมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์ ริมแม่น ้าโรห์น
(Rhône)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อาวีญง - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสูร่ ัฐโมนาโก หรื อไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน หลังจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทาให้ เมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็ น
เมืองหลวงแห่งการพนันของยุโรปซึง่ เศรษฐี นิยมมาเที่ยวกัน นาท่านเข้ าสัมผัส
กับความหรู หราภายในบ่อนคาสิโนมองติกาโล
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมโมนาโกเมืองที่ตงอยู
ั ้ ท่ า่ มกลางท้ องทะเลสวย, หมูต่ กึ ระฟ้าและทิวเขา
อันงดงาม ชมมหาวิหารทีเ่ คยใช้ จดั งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้ าหญิง
เกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผ้ สู งู ศักดิ์ ที่ชีวิตเปรี ยบเสมือนเทพนิยาย จากหญิง
สาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้ เป็ นเจ้ าหญิงในราชวัง วันนี ้เธอเป็ นตานาน
ที่ไม่ใช่เพียงเจ้ าหญิงผู้เลอโฉม แต่เธอนาพาชื่อเสียงให้ โมนาโคเป็ นที่ร้ ูจกั ด้ าน

Local
www.accorhotels.com
23 มิ.ย. / 15, 29 ก.ค. / 6 ส.ค.

Buffet

Thai

Local
www.accorhotels.com
24 มิ.ย. / 16, 30 ก.ค. / 7 ส.ค.

Buffet

Local

19.00 น.

วันที่หก
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

สาธารณะประโยชน์ องค์กรการกุศลต่าง ๆ มากมาย แล้ วไปถ่ายรู ปกับปาเล
เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทที่ประทับของเจ้ าชายแห่งรัฐสร้ างขึ ้น
บนส่วนที่เป็ นเดอะร็ อกท่ามกลางทิวทัศน์อนั งดงาม แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ที่
ขนาบด้ วยท่าเรื อสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอด
เรื อยอร์ ชอันหรู หราแสดงถึงความมัง่ คัง่ และร่ารวยของดินแดนแห่งนี ้ แล้ ว
เดินทางต่อเข้ าสู่เมืองตากอากาศชือ่ ดังของฝรัง่ เศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่
เป็ นอันดับห้ า ของฝรั่งเศสในแคว้ นที่ชอื่ ว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริ มฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มีชายหาดหินที่
สวยงาม เต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวทีจ่ ะมาเดินกันอยูท่ ี่ถนนเรี ยบชายหาด ลาพรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า
จัดได้ วา่ เป็ นเมืองทีน่ า่ เดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิง่
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Chinese
www.accorhotels.com

นีซ - แซงต์ ปอล เดอ วองซ์ - กราซ - โรงงานนา้ หอมฟราโกนาร์ ด - 25 มิ.ย. / 17, 31 ก.ค. / 8 ส.ค.
คาสเทลแลน - เวอร์ ดง
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence)
เคยถูกโรมันยึดครอง ในยุคกลางเมืองถูกรุ กรานจากสเปน กษัตริ ย์ฟรองซัวส์ที่
1 แห่งฝรั่งเศส โปรดให้ สร้ างกาแพงหินล้ อมรอบเมือง ความขลังและสวยงาม
ดึงดูดศิลปิ นมารังสรรค์งานที่นี่ ทังนั
้ กเขียน นักกวี นักแสดง กองถ่ายภาพ
ยนตร์ ล้ วนแต่หลงเสน่หแ์ ซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรื อจะเรี ยกอีกนัยหนึง่ ว่า “ถิ่น
ศิลปิ น” ก็ไม่ผิด
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองกราซ (Grasse) เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมโรงงานผลิตน ้าหอม ที่
ก่อตังขึ
้ ้นมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน ้าหอมด้ วยการสกัด
และการกลัน่ ตลอดจนห้ องจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็ นมาของการ
ผลิตน ้าหอมและคอลเล็กชัน่ ขวดน ้าหอมต่าง ๆ อย่างมากมาย เมืองกราซ
(Grasse) หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน ้าหอม” การผลิตน ้าหอม
ทังหลายส่
้
วนใหญ่เริ่ มต้ นที่นี่ โรงงานผลิตน ้าหอมที่มีประวัติ ศาสตร์ ยาวนาน
เปิ ดให้ ทา่ นได้ ชมเรื่องราวและขันตอนการผลิ
้
ต และโชว์รูมขายผลิตภัณฑ์ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝาก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั CHÂTEAU DE TAULANE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet

Local

Local
www.chateau-taulane.com

ช่ องแคบเวอร์ ดง - หมู่บ้านมูสติเย่ ร์ แซงต์ มารี - วาเลนซอล - ชม 26 มิ.ย. / 18 ก.ค. / 1, 9 ส.ค.
ทุ่งลาเวนเดอร์ - เกรโนเบิล
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie)
ระหว่างทางผ่านชมช่องแคบเวอร์ ดง (Les Gorges Du Verdon) หรื อที่เรี ยก
สันๆ
้ กันว่า แกรนด์แคนยอนของฝรัง่ เศส มีความลึก 300-700 เมตรเลยทีเดียว
เมื่อมองลงไปด้ านล่างมนุษย์จะดูเหมือนมด อีกทังแม่
้ น ้าที่ไหลผ่านจะเห็นเป็ น
ริ บบิ ้นสีเขียว จนนึกไม่ถงึ เลยว่า สายน ้าเล็กๆ ที่มองเห็นอยูน่ นมี
ั ้ ความกว้ างถึง
8 เมตร และไหลลงสู่หินด้ วยความแรงจนกระทัง่ สามารถกัดเซาะหินให้ เป็ น

Buffet
(21 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

ร่องยาวถึง 25 กิโลเมตร หน้ าผาที่ถกู น ้าเซาะกับธารน ้าสีเทอควอยส์นนั ้ จึง
กลายเป็ นช่องแคบระหว่างเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึง่ ถือเป็ น One of
Europe’s Most Beautiful ที่ไม่ควรพลาดชม จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่
หมูบ่ ้ านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี (Moustiers Ste Marie) หมูบ่ ้ านแห่งดวงดาว เป็ น
อีกหนึง่ หมูบ่ ้ านสุดสวยในเขต Haute Provence (High Provence) ของ
ฝรั่งเศส สวยจนได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ น Un Les Plus Beaux Village De
France (One of the Most Beautiful Village of France) หมูบ่ ้ านหินนี ้ตังอยู
้ ่
ใต้ ชะง่อนเขา มีดาวสีทองผูกไว้ ระหว่างสองยอดเขา สัญลักษณ์ของหมูบ่ ้ าน
ใจกลางหมูบ่ ้ านมีธารน ้าตกไหลผ่าน ดอกไม้ หลากสีที่พร้ อมใจกันออกดอก
สวยบนถนนสายเล็กๆอันงดงาม จากนัน้ นาชมจุดสาคัญทีส่ ดุ ของเมืองนี ้ อัน
ได้ แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึง่ มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า อัศวินคนหนึง่ ซึง่ ตกไป
เป็ นเชลยศึกในช่วงสงครามครูเสด ได้ ตงอธิ
ั ้ ษฐานว่า “หากมีโอกาสได้ กลับ
บ้ านอีกครัง้ จะนาดวงดาวไปแขวนไว้ ระหว่างยอดเขา ณ หมูบ่ ้ านของข้ า”
แสดงว่าคาอธิษฐานของเขาคงเป็ นจริง จึงมีดาวแขวนให้ เราเห็นอยูจ่ นทุกวันนี ้
สาหรับ I’Etoile ถือเป็ นสัญลักษณ์ของความสมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได้
1.25 เมตร ส่วนโซ่ที่แขวนดาวไว้ ยาว 135 เมตร น ้าหนัก 150 กิโลกรัม และ
มิได้ คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึง่ ร้ อยปี จะมีอนั ตกลงมา แล้ วต้ องเปลี่ยน
ขึ ้นไปใหม่อยู่ 2 ครัง้ ด้ วยกัน เนื่องจากเมืองนี ้ตังอยู
้ บ่ นภูเขา ความสวยงามอีก
อย่างหนึง่ คือ การได้ เห็นบ้ านเรื อนสวยๆ โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขา ท้ องฟ้า และ
แน่นอน เมือ่ มองดีๆ จะมีดาวดวงนันปรากฎให้
้
เห็นอยูด่ ้ วย ไฮไลท์ของหมูบ่ ้ าน
แห่งนี ้อีกหนึง่ อย่างคือ เครื่ องปั น้ ดินเผาที่เรี ยกว่า Faïence เป็ นภาชนะที่ทา
จากดินเผา เครื่ องเซรามิก ที่นี่ทากันมาเนิ่นนานตังแต่
้ ศตวรรษที่ 17 ได้ ชื่อว่า
เป็ นเครื่องดินเผาที่ทาได้ ประณีตทีส่ ุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14
ยังโปรดให้ สงั่ เข้ าไปใช้ ภายในวังอีกด้ วย อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองและ
เก็บภาพความประทับใจ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาคณะออกเดินทางสู่เมือง Valensole เส้ นทางทุง่ ลาเวนเดอร์ ซึง่ เป็ น
ไฮไลท์ข องทริ ปนี ้ เมือ งนี ม้ ีทุ่งลาเวนเดอร์ ที่ส วยงามและกว้ างใหญ่ที่สุดใน
ฝรั่งเศส คาว่า “ลาเวนเดอร์ ” มีที่มาจากภาษาลาติน คือ “Lavare” หมายถึง
ชาระล้ าง ซึ่งคนสมัยก่อ นก็นิยมใช้ พืชหอมสารพัดประโยชน์ชนิดนี ้กันอย่า ง
แพร่หลาย ในช่วงที่มีโรคติดต่อระบาดในกลุ่มชาวเปอร์ เซียน กรี ก และโรมัน
พวกเขาจะนากิ่ งของดอกลาเวนเดอร์ มาเผา เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ระบาด
ในช่วงต้ นศตวรรษที่ประเทศฝรั่งเศส หญิ งรับจ้ างซักผ้ า ก็ ยงั ใช้ ดอกลาเวน
เดอร์ แช่ไว้ ในอ่างอาบน ้า พวกเขาจะวางดอกลาเวนเดอร์ ไว้ ในตะกร้ าผ้ า และ
ตามตู้เสื ้อผ้ า เพื่อให้ ผ้าลินินมีกลิ่นหอมกรุ่น และยังช่วยป้องกันมดแมลงต่างๆ
ได้ อีกด้ วย

จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสูเ่ มืองเกรโนเบิล (Grenoble) เมืองนี ้ได้
ชื่อว่าเป็ นเมือง “ประตูสเู่ ทือกเขาแอลป์” มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวหลากหลาย ไม่วา่

Local
(31 ก.ม.)

(196 ก.ม.)

19.00 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่เก้ า
08.00 น.
09.00 น.
13.30 น.

วันที่สิบ
05.30 น.

จะเป็ นสกีรีสอร์ ท ป้อมปราการบนเขา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ คาเฟ่
โบราณ และจตุรัสสวยๆ ที่มสี ถาปั ตยกรรมอายุหลายศตวรรษ ตัวเมืองตังอยู
้ ่
ตรงจุดที่แม่น ้า Isère และ Drac มาบรรจบกัน และมีเทือกเขาแอลป์ซึง่ มีหิมะ
ปกคลุมล้ อมรอบ อิสระให้ ทา่ นได้ มีเวลาเดินเล่นชมเมืองสวย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เกรโนเบิล - อานซี - เบิร์น

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมือ งตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่
เมื อ งอานซี (Annecy) ระหว่ า งทางชมบรรยากาศของบ้ า นเมื อ งในแถบ
เทือกเขาแอลป์ จากนันชมเมื
้
องอานซี เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบอานซี ใน
อดีตอยูภ่ ายใต้ การปกครองของราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนี ้มีชื่อเสียงทางด้ าน
ภูมิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็ นฉากหลัง มีแม่น ้าทุยและคลอง
เล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเก่า จนได้ รับฉายาว่า เวนิสแห่งฝรั่งเศส ที่มีศิลปะ
เฉพาะตัวในสมัยคริ ส ต์ศตวรรษที่ 12-16 รวมไปถึง ปราสาทเก่า แก่ข องเจ้ า
เมืองอย่างปราสาทอานซี อิสระเก็บภาพความประทับใจของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่กรุ งเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็ นเมืองมรดกโลก
อันล ้าค่าที่ได้ รับการอนุรักษ์ มาสู่ปัจจุบนั เบิร์นสร้ างขึน้ ในยุคกลางของยุโรป
องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ ส่ว นหนึ่งของเมื อ งเบิร์ นเป็ นมรดกโลก ชมหอ
นาฬิกาที่มีหน้ า ปั ดขนาดใหญ่ มี ลักษณะเป็ นประตูโบราณตัง้ คร่ อมอยู่ครึ่ ง
ถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้ าเรี ยงรายมากมาย ผ่านชมน ้าพุ
ที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางถนนเป็ นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้ น
หนึง่ ของยุโรป สมกับเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั HOLIDAY INN BERN - WESTSIDE HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.accorhotels.com
27 มิ.ย. / 19 ก.ค. / 2, 10 ส.ค.

Buffet
(106 ก.ม.)

Chinese

Thai
www.holidayinn.com

เบิร์น - ซูริค - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

28 มิ.ย. / 20 ก.ค. / 3, 11 ส.ค.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

29 มิ.ย. / 21 ก.ค. / 4, 12 ส.ค.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่า นออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ศูนย์ กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส เป็ น
ศูนย์กลางการซื ้อขายแลกเปลี่ยนทองคาทีใ่ หญ่ทสี่ ุด และเป็ นตลาดหลักทรัพย์
ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Buffet

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนือ่ งจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

20-29 มิถุนายน 2562

98,000.-

89,000.-

79,000.-

12-21 กรกฎาคม 2562
26 ก.ค.-4 ส.ค. 2562
3-12 สิงหาคม 2562

104,000.-

94,000.-

84,000.- 15,000.- 18,000.-

ค่าทัวร์ ไม่รวม :













ค่าทัวร์ ไม่รวม :

DBL
SGL
15,000.-

SGL
Supp
18,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-23,000.-18,000.-30,000.-23,000.-

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรม-ที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน
จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้ น)
ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารั กษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (H
(How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรือที่ท่านรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่ งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การไม่รับจองทัวร์ (C
(Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครั ้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (C
(Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริ การ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริ การ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริ การ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั ้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (R
(Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่องบิน (A
A
i
r
( Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (M
(Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (I(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (H
(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 / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่าง
กัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (R
R
e
s
e
( rvation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ด
ทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (P
(Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 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 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (S
(Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair)
, เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่ งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศฝรัง่ เศสผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศฝรัง่ เศส)
**สาหรับท่านที่เคยสแกนลายนิ ้วมือในกลุ่มเชงเก้ นในระยะเวลา 3 ปี กรุ ณาแจ้ งบริ ษทั ฯล่วงหน้ า**

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรือประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั ้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือน การเงินต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของ
เงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่ างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจ ารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

