
 

 
 



 

 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สูสนามบินชารล เดอโกล กรุงปารีส 
(ฝรั่งเศส) 

ศุกร 

22.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย  
เจาหนาที่คอยอาํนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  จากนัน้เชิญ
รอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง 
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว 
และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทาน
ทราบ เพราะเปนสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

วันที่ 2 ปารีส - รูอ็อง - ก็อง - อนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามโลก - แซงตมาโล เสาร 
00.05 น. ออกเดินทางสูกรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG930  
07.05 น. สนามบินชารลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว รถโคชรอรับคณะเพื่อเดินทางทองเที่ยวตอ 
 

08.00 น. จากนั้นนําทานชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนตไดวาดภาพวิหาร
แหงนี้ในชวงเวลาที่ตางกัน โมเนตเปลี่ยนผาใบที่ใชวาดผืนแลวผืนเลา แสงที่
สาดสองบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปดวยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ 
จากนั้นไปชมสถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของเมืองคือโบสถโจน ออฟ อารค ซึ่ง
เปนสถานที่ที่ โจน ออฟ อารคถูกเผาทั้งเปนวีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินให
ประหารชีวิตดวยการเผาทั้งเปนเมื่ออายุไดเพียง 19 ป  

 **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มโปรแกรมทัวรในการแวะชมบาน
โมเนต ในกรุปที่เดินทางระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 4 พฤศจิกายน 2561** 
นําทานออกเดินทางสูหมูบานเล็ก ๆ ในชนบทที่ช่ือวา จิแวรนี (Giverny) เพื่อชม
บานโมเนต ศิลปนอมิเพรสชั่นนิสมที่โดงดัง บานสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปดวย
พืชพรรณไมนานาชนิด หองและเฟอรนิเจอรตาง ๆ ภายในบาน ยังคงสภาพเดิม 
หองนั่งเลน, หองนอน และหองครัวขนาดใหญ พรอมอุปกรณทําครัวครบครัน
สะทอนใหเห็นวาโมเนตเปนคนพิถีพิถัน ไฮไลทของบานคือสวนสวย 2 แหงอยู
ในที่เดียวกัน สวนไมดอกคลาสสิคสไตลฝรั่งเศส “คลอส นอรแมนด” (Clos 
Normand) และสวนไมน้ําขึ้นมาคูกับสวนไมดอกเหมือนกับโมเนตตวัดปลาย
พูกันลงบนผาใบ กลางสวนไมน้ํามีสระบัวที่เปนตนกําเนิดของภาพเขียนชุดอัน
เลื่องช่ือ “Water Lilies” เงาสะทอนบนพื้นน้ําในสระบัวเปนสิ่งที่โมเนตช่ืนชอบ
มาก 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. เดินทางสูเมืองก็อง (Caen) ชมทัศนียภาพของเมืองจากแนวกําแพงของปราสาท   

ก็อง ที่บงบอกถึงความเจริญรุงเรืองในครั้งอดีต นําคณะเขาชมอนุสรณสถานแหง
สงครามโลก Memorial de Caen ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสูรบใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีอาคารกวา 200,000 หลังถูกทําลาย ผูคนเสียชีวิตนับแสน
และบาดเจ็บอีกมากมาย การจัดแสดงเรื่องราวการยกพลขึ้นบกในวันดีเดย ลวน
แตเปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับแควนนอรมังดีทั้งสิ้น ตลอดจนเรื่องราวของผูที่

(128 ก.ม.) 

 
(168 ก.ม.) 



 

 

ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกจนถึงปจจุบัน จากนั้นเดินทางตอสู
เมืองแซงตมาโล St. Malo  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 

 
นําทานเขาสูที่พัก OCEANIA HOTEL ST.MALO หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน 

www.oceaniahotels.com 

วันที่ 3 แซงตมาโล - มงตแซงตมิเชล - ตูร เมืองแหงปราสาทลุมน้ําลัวร อาทิตย 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานสูมงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ

ที่สุดแหงหนึ่งในยุโรปเทียบไดกับมหาวิหารเซนตปเตอรแหงกรุงโรม อยูบน
เกาะในเขตแควนนอรมังดี สถานที่แหงนี้ไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโก
ใหเปนหนึ่งในมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1979 และเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
ติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซายน มงต
แซงต-มิเชล สรางมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสรางจน
ป ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรียไดสรางโบสถและ
อาคารขึ้นใหมเปนอารามขนาดใหญ ตัววิหารตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาด
ใหญสูงจากระดับน้ําทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสรางตอเติมหลายยุคหลาย
สมัย เมื่อครั้งที่แควนนอรมังดีเจริญรุงเรือง  

(56 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูเมืองตูร Tours ในเขตแมน้ําลัวรทางตอนเหนือและแมน้าํแชรทางตอน

ใต มีประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน จัตุรัสเมืองเกา เรียงรายไปดวยบานกึ่งไมซุง
ที่สรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง เปนเมอืงคลาสสิคท่ีนาชมอีกเมอืงหนึ่ง 

(307 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก ALLIANCE HOTEL TOURS หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  www.alliance-hotel-

tours.com 
วันที่ 4 ตูร - ชาโตชองบอรด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟ TGV สูบอรโด จันทร 
07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโคชนําคณะเดินทางสูชาโตชองบอรด มหาปราสาทแหงลุมน้ําลัวร มีแมน้าํ

สายยาวที่สุดของฝรั่งเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝงมีปราสาทหรือชาโต 
Chateau ของกษัตริยและเชื้อพระวงศ ในจํานวนทั้งหมดชาโตชองบอรด 
Chambord นับเปนความปรารถนาสูงสุดของนักทองเที่ยว  พระเจาฟรองซัวสที่ 
1 ทรงโปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1519 หลังนําทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลานเพื่อ
ไวรับรองพระสหาย และไวเปนที่ประทับเมื่อมาลาสัตว ลีโอนารโด ดาวินชี เปน
ผูรางโครงสราง ตอมาภายหลังDominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและ
ทีมงาน ไดนําเคาโครงสรางนี้ไปปรับปรุงเปนแบบสมบูรณ ปราสาทแหงนี้ตั้งอยู
ทามกลางสวนปา ที่มีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร ไมที่ทําโครงและพื้นเปนไม
โอกจากปาบริเวณปราสาท  หลังคาและสวนตกแตงที่เลียนแบบจากหนิออน 
ดานหนาทางเขาปราสาทเปนลานกวางบงบอกถึงความยิ่งใหญของกษัตริยฟรอง
ซัวสท่ี 1 ดานหลังเปนโบสถ และที่ประทับของกษัตริย ทางขึ้นปราสาททําเปน
บันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีชองบันไดซอนกนัอยูทําใหขึ้นและลงแยกจาก
กันไดเปนอิสระ 

(79 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.30 น. นําคณะเขาชมภายในชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau สรางบนฝง

แมน้าํแชร และสรางมากอนหนาที่จะมีหลักฐานทางเอกสาร เมื่อคริสตศตวรรษที่ 
(57 ก.ม.) 



 

 

11 ออกแบบโดยฟลแบรต เดอลอรม สถาปนิกเรอเนซองสตระกูลเมเนียร 
Menier ลักษณะของสถาปตยกรรมของเชอนงโซ เปนแบบผสมระหวาง
สถาปตยกรรมโกธิค และสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน ลานดานหนาวาง
แบบลานปราสาทยุคกลางลอมรอบดวยคูน้ํา ประตูทางเขาขนาดใหญทําจากไม
แกะสลัก ดานในเปนชาเปล โดดเดนดวยหนาตางประดับกระจกสี, หองบรรทม, 
หองกรีน เปนลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส หองรับรอง, หองบรรทม
พระเจาฟรองซัวสที่ 1, หองพระเจาหลุยสที่ 14 และหองโถงตกแตงดวยเพดาน
โคงสันที่มีหินหลัก แยกจากกนัเปนเสนขาด ถือวาเปนหองที่แกะสลักที่สวยท่ีสุด
หองหนึ่งในการตกแตง แบบเรอเนซองสแบบฝรั่งเศส 

 

16.20 น. เดินทางสูเมืองบอรโด โดยรถไฟดวน TGV  (349 ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก MERCURE BORDEAUX CENTRE HOTEL หรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกัน 
www.mercure.com 

วันที่ 5 บอรโด - ไวนเอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณ
การกาซอน 

อังคาร 

07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําชมเมืองบอรโด Bordeaux เมืองหลวงของแควนอากีแดน เปนเมืองทาใกล

ชาย ฝงมหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันตกเฉียงใตของฝรั่งเศส มีแมน้ํากา
รอนไหลผานออกสูมหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองซูลัก-ซูร-แมร เขตทาเรือปอร
ตเดอลาลูน Port de la Lune ที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนมรดกโลกจากองคกร
ยูเนสโกในป 2007 ตั้งแตศตวรรษที่ 18 บอรโดมีชื่อเสียงและเปนแหลงผลิตไวน
คุณภาพที่จัดอยูในกลุม AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซึ่งไวนดี ๆ 
ของฝรั่งเศส มักจะอยูในกลุมนี้  นําคณะเดินทางสู Pomerol เขตพ้ืนที่การทําไร
องุนที่เล็กที่สุดในเมืองบอรโด ดวยเนื้อที่การทําไรองุนเพียง 5,000 ไร นําทาน
ชมขั้นตอนการผลิตไวน และ wine tasting ที่มีการผสมจากพันธุองุนถึง 3 ชนิด
ไดแก Merlot 75%, Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon 7% 
จากนัน้นําคณะเดินทางสูเขตพื้นที่การผลิตไวนอีกแหงหนึ่งแซ็ง-เตมีลียง Saint-
Emilion นับเปนเขตพ้ืนที่ทีเ่กาแกที่สุดของแควน ซี่งองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนเปนเขตมรดกโลกในป 1999 ในฐานะที่เปนตัวอยางที่โดดเดนของภูมิ
ทัศน ไรองุนประวัติศาสตร ที่รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปจจุบัน และยังคง
ทําการเพาะปลูกองุนที่ยังคงรักษาคุณภาพองุน เพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตไวน
ในภูมิภาคไวไดเปนอยางดี โดยมีการกําหนดมาตรฐานการผลิต และการ
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด จากอดีตจนถึงปจจุบันไวนแซ็งเตมีลียง ไดรับ
การยกยองวาเปนไวนที่มีคุณภาพเปนเลิศ มีรสชาตินุมนวล สีสันสดใส และบม
ไดคุณภาพมากที่สุดของบอรโด ถึงแมวาจะมีการผลิตไดเปนจํานวนนอยแต
คุณภาพที่ไดนั้นกลับตรงกันขาม 

(38 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.30 น ออกเดินทางสูเมืองการกาซอนในแควนล็องกดอค-รูซียง Languedoc-Roussillon  

มีที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขาปเรเนเปนฉากหลัง มีแสงแดดอันอบอุน
เกือบตลอดป เสนทางสายวัฒนธรรมที่สืบสานมาตั้งแตครั้งกอนประวัติศาสตร 
จน ถึงยุคโรมันที่จะเห็นไดจากรองรอยของกําแพงเมือง และปอมปราการอนั
แข็งแกรงในยุคกลาง 

(336 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

 นําทานเขาสูที่พัก MERCURE CARCASSONNE HOTEL หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน 

www.mercure.com  

วันที่ 6 การกาซอน - มงเปลีเย - อารก - ทอสงน้ําโรมัน ปงตดูการ - อาวีญง พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางผานเมืองมงเปลเีย เสนทางนี้รมรื่นสวยงามลัดเลาะผานไรองุนสอง

ขางทางเรียงรายดวยตนไม เขตนี้ปลูกองุนสําหรับทําไวนกอรบีแยรและมีแนรวัว
ซึ่งเปนไวนแดงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก แลวเขาสูเมอืงอารก Arles ชม
สนามตอสูของชาวโรมัน Arène d’Arles ความจุ 25,000 ที่นั่งอายุเกาแกกวา 
2,000 ปและโรงละครสมัยโรมัน (le théâtre antique) ไดขึ้นบัญชีเปนมรดกโลก
ของ UNESCO เมื่อป 1981 เสนหของเมืองนี้เปนที่หลงใหลของแวนโกะ หรือวิน
เซนต แวนโกะ ไดมาพํานกัอาศัยอยูในชวงบั้นปลายของชีวิต  

(222 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูเขตหุบเขาแมน้ําโรหน แมน้ําสายสําคัญของภูมิภาคนี้ นําทานไปชม

ปงต ดู การ Pont du Gard หนึ่งในสิ่งมหัศจรรยท่ีชาวโรมันสรางเมื่อ 2,000 ป
มาแลวคือทางสงน้ําซึ่งมีความยาว 275 เมตรสามารถสงน้ําได 34.8 ลานลิตรตอ
วัน ปงดูการ เปนสะพานสงน้าํจุดหนึ่งในการสงน้ําระหวางเมือง Uzès และเมือง 
Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กโิลเมตรไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO 
เมื่อป 1985 จากนั้นเขาสูเมอืงอาวีญง Avignon เมืองประวัติศาสตรริมแมน้ํา
โรหน และเปนที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา Palais des Papes ที่ได
ยายที่พํานักมาที่นี่ในระหวางป ค.ศ.1309-ค.ศ.1423 เปนเมืองศูนยกลางทาง
การคา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สําคัญของแควน นอกจากนี้ยังมีสะพานที่
มีชื่อเสียงอันไดแกสะพานเซนตเบเนเซ Pont Saint-Bénézet หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวาสะพานแหงเมืองอาวีญง สรางเมื่อป ค.ศ. 1177 

(61 ก.ม.) 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL AVIGNON CENTER HOTEL หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

วันที่ 7 อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ - เอ็กซองโพรวองซ - กราซ - คานส - นีซ พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเที่ยวชมเมอืงเลโบเดอโพรวองซ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่

ตั้งอยูบนภูเขาสูง ซึ่งปจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณของบานเรอืน ชุมชน ตลอดจน
ศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไดเปนอยางดี เปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือกให
เปน “หนึ่งในหมูบานที่สวยท่ีสุดในฝรั่งเศส”      แลวเดินทางตอสูเมืองเอ็กซอง
โพร 
วองซ Aix-en-Provence ในอดตีเคยมีฐานะเปนถึงเมืองหลวงของแควนโพรวองซ 
เปนศูนย กลางของอํานาจ ปจจุบันเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มชีื่อเสียงของประเทศ
ฝรั่งเศส ที่มีความเกาแกถึง 600 ป ถนนมิราโบ le cour Mirabeau เปนที่ตั้งของ
รานคาหรูและรานกาแฟสไตลฝรั่งเศส เมืองนี้โดงดังจากภาพวาดภูเขาแซงก วิก
ตัวร Saint Victoire ที่มีชื่อเสียงในดานความงดงามของภูมิทัศน ผลงานของ
ศิลปนชื่อกองโลก ปอล เซซาน Paul Cézanne ที่มีถิ่นกําเนิดในเมืองนี้  

(102 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูเมืองกราซ Grasse หรือที่รูจักกันในนาม “เมืองหลวงแหงโลกน้ําหอม” 

เพื่อใหทานไดเขาชมโรงงานผลิตน้ําหอมที่กอตั้งขึ้นมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 
ชมกระบวนการผลิตน้ําหอมดวยการสกัดและการกลั่น ตลอดจนหองจัด

(208 ก.ม.) 



 

 

นิทรรศการ แสดงประวัติความเปนมาของการผลิตน้ําหอม และคอลเล็กชั่นขวด
น้ําหอมตาง ๆ อยางมากมาย แวะเที่ยวชมเมืองคานส เมืองแหงเทศกาลหนัง
นานาชาติที่จัดข้ึนประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป หากใครที่คล่ังไคลดารา
แลวละก็พลาดไมไดที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนาปาเล เด เฟสติวาล 
Palais des Festivals ที่เหลาดาราชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเปนที่
ระลึก เมืองคานสยังเต็มไปดวยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียรา และถนนที่
ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท La 
Promenade de la Croisette นอกจากนี้ยังมีทาจอดเรือยอรชลํางาม ๆ ของ
บรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดวย แลวเขาสูเขตริเวียราที่โดงดังของฝรั่งเศส โดยมี
เมืองนีซ Nice มีความใหญเปนอันดับหาของประเทศริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com 

วันที่ 8 นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาล)ี ศุกร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูรัฐโมนาโก หรือไมอามีแ่หงทะเลเมดิเตอรเรเนียน หลังจากการ

เปลี่ยน แปลงกฎหมายทําใหเมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเปนเมืองหลวง
แหงการพนันของยุโรปซึ่งเศรษฐีนิยมมาเที่ยวกัน นาํทานเขาสมัผัสกับความ
หรูหราภายในบอนคาสิโนมองติกาโล เที่ยวชมโมนาโกเมืองที่ต้ังอยูทามกลาง
ทองทะเลสวย, หมูตึกระฟาและทิวเขาอันงดงาม ชมมหาวิหารที่เคยใชจัดงาน
พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจาหญิงเกรซเคลลแีหงโมนาโค สตรีผูสูงศักดิ์ ที่
ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันใหเปน
เจาหญิงในราชวัง  วันนี้เธอเปนตํานานที่ไมใชเพียงเจาหญิงผูเลอโฉม แตเธอ
นําพาชื่อเสียงใหโมนาโคเปนท่ีรูจักดานสาธารณะประโยชน องคกรการกุศลตาง 
ๆ มากมาย แลวไปถายรูปกับปาเล เดอ แปรงซ Palais De Princes ปราสาทที่
ประทับของเจาชายแหงรัฐสรางขึ้นบนสวนที่เปนเดอะร็อกทามกลางทิวทัศนอัน
งดงาม แลวไปชมวิวทิวทัศนที่ขนาบดวยทาเรือสองแหงคือ Port De Fontvieille 
และ Port Hercule ทาจอดเรือยอรชอันหรูหราแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ํารวย
ของดินแดนแหงนี ้

(20 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถโคชนําเขาสูใจกลางเมืองมิลาน เมืองแหงแฟชั่นที่สําคัญเมืองหนึ่งของโลก  (306 ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Asian 
. นําทานเขาสูที่พัก HOTEL RADISSON BLU MILAN หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com 

 

วันที่ 9 มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซา (มิลาน) - เดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานชมดูโอโม มหาวิหารที่มีขนาดใหญเปนอันดับสามของยุโรปและอันดับส่ี

ของโลกสรางขึ้นตามสไตลโกธิคมีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และ
มีรูปปนหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา 3,200 ชิ้น ในยุครุงเรืองสุดขีด ซึ่งนับเปน
สิ่งบงบอกใหเห็นถึงความแปลกแยก ระหวางเมืองมิลานกับเมืองอื่นๆ ของอิตาล ี 
นอกจากนีม้ิลานยังไดชื่อวามีสถานที่สําคัญระดับสุดยอดของโลกอันไดแก 
อาคารแกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานเูอ็ล ซึ่งเปนหางอันเกาแก ศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมอนัทันสมัย “โรงละครสกาลา” โรงละครโอเปราบนจัตุรัสเดลลา สกาลา 

 

 



 

 

บันทึกภาพกับรูปปนของศิลปนเอก ลีโอนาโด ดาวินชี 
11.00 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินมาเพนซา เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูกรุงเทพฯ  
14.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 941  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย 
05.55 น. นําทานเดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจัด
โปรแกรม 

ของแตละวันเดินทางจะไมเหมอืนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น) 
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AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
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7-16 ต.ค. 2561 110055,,000000..--  9955,,000000..--  8844,,000000..--  1199,,000000..--  1144,,000000..--  --2299,,000000..--  
--2211,,000000..--  14-23 ต.ค. 2561 

16-25 พ.ย. 2561 110000,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  1177,,000000..--  1122,,000000..--  --2288,,000000..--  
--2222,,000000..--  23 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561 110022,,000000..--  9922,,000000..--  8822,,000000..--  1177,,000000..--  1122,,000000..--  --2299,,000000..--  
--2211,,000000..--  

11-20 ม.ค. 2562 

110000,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  1177,,000000..--  1122,,000000..--  --2288,,000000..--  
--2222,,000000..--  

18-27 ม.ค. 2562 
25 ม.ค.- 3 ก.พ. 2562 

1-10 ก.พ. 2562 
8-17 ก.พ. 2562 

15-24 ก.พ. 2562 
22 ก.พ.- 3 มี.ค. 2562 

คาทัวรรวม : 
  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามนัเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 อนุสรณสถานรําลึกสงครามโลก / มงตแซงตมิเชล / ปราสาทชองบอรด / ปราสาทเชอนองโซ / เทสติ้งไวน /  
 คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในยุโรปสวนใหญ
จะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) 
เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว 

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ในกรณีทีทานมี
ขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม 

 คาทิปพนักงานขบัรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 € / ทาน / วัน 
 คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส (เชงเกน) 
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN.คุมครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะจากอบุัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 
3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถงึสุขภาพท่ีไมไดเกิด
จากโรคประจําตัว 
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร 

 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

คาทัวรไมรวม : 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น 



 

 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตวัอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาในหองพักคาอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพเิศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมคีาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทาน

รูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขัน้ตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลีแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคบัใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอืน่หรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําท้ังหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวี

ซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลีย่นชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวซีา 
ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พจิารณาอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดีย่ว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวี
ซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ 
บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา
เมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย 



 

 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวร
สวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน

แอรไลน 100%, สวนสายการบนิฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละ
ประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ

พัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบัขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมูิต่ํา เครือ่งปรับอากาศที่มี
จะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณีที่มกีารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด 
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวนัที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ 

ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง 
เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ 
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดนิทางของทานกอน
ชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม 

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก



 

 

กระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย ซึ่งจะรับผิดชอบ
ตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ี

ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุร่ี ท้ังนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 
การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ่งจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรท้ังหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ 
(ในการยื่นคํารองขอวีซาขอความกรุณาทุกทานแสดงตนที่ศูนยย่ืนคํารองวีซาฝรั่งเศสดวยตนเอง) 

 พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัติวซีา 

 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาวเปดคิ้ว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) ถายไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 
2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตาํแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจบุัน, วันเดอืนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลงั 3 เดือนเปนภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบรษิัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดอืนปจจุบัน ตองเปนบัญชีที่มีเลขที่เลมของสมุดบัญชีเงินฝากทุก
หนา เชน บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนํามายื่นขอวีซาไมมีเลขที่เลมของสมุด
บัญชีเลมดังกลาวรบกวนขอเปน Statement จากทางธนาคารยอนหลัง 6 เดือนอพัเดทถึงเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการ
เขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยาง
ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณทีี่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบชุื่อผู
เดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนีใ้นจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา จะตอง



 

 

ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบตุรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมนีายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏเิสธวีซา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนือ่งจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวซีาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม 
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวซีาได 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบรษิัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


