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เที่ยวฝรั่งเศส ที่เลือกสรรเปนพิเศษสําหรับประเทศที่มีธรรมชาติงดงามหลากหลาย
ทั้งภูเขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัติศาสตรที่ยาวนานนาศึกษา เริ่มจากตอนใตของ
ฝรั่งเศส สูเฟรนชริเวียรา เที่ยวเมืองนีซ รีสอรทหรูที่โดงดัง เยือนเมืองคานสสถานที่จัด
ประกวดมหกรรมภาพยนตโลก เมืองกราซแหลงผลิตหัวน้ําหอมและโมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ที่
มากดวยเสนหและโดงดังจากมอนติคารโลคาสิโน สูเมืองสําคัญทางศาสนา อวีญอง กอน
เดินทางสูออรองจ ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณในเมืองปองท ดู การด, ตูลูส
เมืองอุตสาหกรรม, ชิมไวนรสเลิศที่เมืองแซงต เอมิญอง พักเมืองตูร เมืองใหญสุดในแถบลุม
แมน้ําลัวร นําทานเยี่ยมชม 2 ปราสาทสวย ปราสาทเชอนองโซวและปราสาทชอมบอรด
เยือน มองต เซนตมิเชล เมืองบนเกาะที่นาชม กอนชอปปงในปารีส นครสุดแสนโรแมนติค
ชมพิพิธภัณฑลุฟว เดินทางไป-กลับโดยการบินไทย
สายการบิน สายการบินไทย (TG) สายการบินแหงชาติ ที่รูใจคนไทย บินตรงทั้งไปและกลับ
โรงแรม
มาตรฐานยุโรป พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
อาหาร
เชาแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ําแบบเอเชีย และพื้นเมือง
รถโคช
มาตรฐานยุโรป
ทัวร
รายการทัวรจัดใหแบบสบาย...สบาย ไมเหนื่อย คอยๆ ไปทีละเมือง ทีละประเทศ...สุดคุม

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
21.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเขาประตู 2) เคานเตอร D สายการบินไทย
เจาหนาที่บริษัท คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง
00.35 น.
07.10 น.
เที่ยง
บาย

ค่ํา

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – เจนัว – โมนาโค – นีซ (ฝรั่งเศส)
ออกเดินทางสูมิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940
เดินทางถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญสุดทางภาคเหนือของอิตาลี หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูเจนัว (GENOVA) เมืองทาที่ใหญที่สุดทางฝง
ตะวันตกของอิตาลี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นเดิ น ทางลั ด เลาะชายฝ ง ทะเลริ เ วี ย ร า ที่ ง ดงามตลอดเส น ทางสู ร าชรั ฐ โมนาโค
(THE
PRINCIPALITY OF MONACO) นําทานชมบริเวณโมนาโควิลล (MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเกา
ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาสูงริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน ที่ราชวงศกรีมัลดิไดมีอํานาจจับจองบริเวณนี้มา
กวา 700 ป ชมบริเวณจตุรัสดานหนาพระราชวังพรอมเลือกซื้อของที่ระลึก นําชมวิหารแหงโมนาโค
สถานที่เก็บพระศพของราชวงศรวมทั้งเจาหญิง เกรซ (พระชายาแหงเจาชายเรนเยอรที่ 3) อดีตดารา
ฮอลลีวูดที่สิ้นพระชนมจากอุบัติเหตุทางรถยนตเมื่อหลายสิบปกอน จากนั้นนําทานสูยานมอนติคารโล
เพื่อสัมผัสเมืองใหมของโมนาโค รวมทั้งทานอาจทดลองเสี่ยงโชคทั้งในมอนติารโล คาสิโนที่เลิศหรู
ดุจพระราชวัง (แตงชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกันคาสิโนที่ทันสมัย กอนนําทานเดินทางสูเมืองนีซ
(NICE) เมือง
รีสอรทชื่อโดงดังริมหาดริเวียราที่มีชื่อเสียง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเขาพัก ณ โรงแรม MERCURE CENTRE หรือระดับใกลเคียงกัน
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วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สี่
เชา
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บาย

ค่ํา
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นีซ – กราซ – คานส – อวีญอง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางตอสูเมืองกราซ เมืองแหงการผลิตหัวน้ําหอมชื่อดังที่สงใหกับบริษัทน้ําหอมชื่อดังตางๆ ชม
การสาธิตขั้นตอนการผลิตและพิพิธภัณฑรวมทั้งเลือกซื้อหัวน้ําหอม ของที่ระลึกตางๆ กอนนําทานสู
เมืองคานส เมืองที่โดงดังที่สุดในชวงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตรโลก ในชวงเดือนพฤษภาคม
ของทุกๆ ป เดินชมบริเวณชายหาดที่มีแผนกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝามือของศิลปน-ดาราดัง
จากวงการภาพยนตรทั่วโลก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูเมืองอวีญอง เมืองที่มีความสําคัญทางศาสนาที่สําคัญที่สุดของฝรั่งเศส เพราะครั้งหนึ่งเคย
เปนที่ประทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค กอนที่จะยายกลับไปยังกรุงโรม ในป ค.ศ. 1377 นํา
ทานเขาชมภายใน PALAIS DE PAPES พระราชวังของโปปที่มีการตกแตงและประดับประดา
อยางสวยงาม จากนั้นนําทานบันทึกภาพสะพานเซนต เบเนเซ็ต ซึ่งเปนสะพานขามแมน้ําโรนที่สราง
ดวยหิน และมีเพียงสะพานเดียวที่ยังเหลืออยูในปจจุบัน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเขาพัก ณ โรงแรม NOVOTEL NORD หรือระดับใกลเคียงกัน
อวีญอง – ออรองจ – ปองท ดู การด – นีมส – คารคาสซอน – ตูลูส
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทานยอนรอยความรุงเรืองของอาณาจักรโรมัน ที่ฝากรองรอยความยิ่งใหญทางดาน
สถาปตยกรรมเอาไวในแควนโพร วองซ เดินทางสูเมืองออรองจ (ORANGE) นําทานเขาชม
ภายในโรงละครโรมันโบราณที่สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิออกุสตุส ที่มีกําแพงดานหลังเวทีสูงถึง
36 เมตร และไดรับการยกยองจากพระเจาหลุยสที่ 14 วาเปนโรงละครที่สมบูรณ และสวยงามที่สุดใน
โลก จากนั้นเดินทางสูเมืองปองท ดู การด (PONT DU GARD) นําทานบันทึกภาพกับสะพานสงน้ํา
โรมัน (ROMAN AQUEDUCT) อายุ 2,000 ป ซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ที่มี
ความยาวถึง 49 กิโลเมตร นับเปนหลักฐานสําคัญดานความกาวหนาทางชลประทานของมนุษยชาติ
ในอดีต เดินทางตอสูเมืองนีมส (NIMES) เมืองโบราณตั้งแตยุคอาณาจักรโรมันเรืองอํานาจมายัง
ดินแดนแถบนี้เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตโพรวองซ (PROVENCE) นําชมแอมปเธีย
เตอร (AMPHITHEATRE) ที่สรางขึ้นมาตั้งแตยุคจักรพรรดิออกัสตุส รวม 2,000 ปมาแลว และยังคง
อนุรักษไวไดอยางสมบูรณแบบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางตอสูเมืองคารคาสซอน (CARCASSONE) เมืองแหงปอมปราการที่
สําคัญที่สุดทางตอนใตของฝรั่งเศส และเคยใชเปนฐานทัพของกองทัพนักรบแหงสงครามครูเสด
ภายใตการนําของพระเจาหลุยสที่ 9 ใหทานไดมีเวลาเดินเลนภายในเมืองเกา หรือบนกําแพงเมือง
โบราณตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอสูเมืองตูลูส
(TOULOUSE)
เมือง
อุตสาหกรรมทางตอนใตของฝรั่งเศส และเปนเมืองที่มีเอกลักษณพิเศษดวยการกอสรางอาคารที่
สําคัญตางๆ ดวยอิฐจนไดรับสมญานามวา “เมืองแหงอิฐสีแดง”
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารจําทานเขาพัก ณ MERCURE WILSON หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่หา
เชา

ตูลูส – แซงต เอมิญอง – บอรโดซ – ตูร
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เที่ยง

นําทานเดินทางสูเมืองแซงต เอมิญอง (ST EMILLION) แวะเยือนเมืองที่ถือวาผลิตไวนืไดดีที่สุด
แหงหนึ่งของโลกพรอมชมการสาธิตการผลิตไวน และทดลองชิมไวนรสเลิส เดินทางตอสูเมือง
บอรโดซ (BOR DEAUX) เมืองหลวงแหงการผลิตไวนที่ดีที่สุดในโลก ตั้งอยูริมฝงแมน้ําจิรอง เปน
เมืองที่มีความสวยงามมากถึงขนาดที่นักประพันธเอกของฝรั่งเศส นาม วิคเตอร ฮูโก มีคํากลาวไววา
“ถาตัดแวรซายสออกไป ที่นี่ก็คือปารีสนั่นเอง” นําทานชมทัศนียภาพของตัวเมือง กอนแวะใหทาน
บั น ทึ ก ภาพอนุ ส าวรี ย จิ ร องแดงส
ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง ชั ย ชนะของพรรคจิ ร องแดงในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองสูระบบสาธารณรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ค่ํา

ออกเดินทางสูเมืองตูร (TOURS) เมืองใหญที่สุดในลุมแมน้ําลัวร และมีประวัติยาวนานตั้งแตสมัย
จั ก รวรรดิ โ รมั น ครั้ ง หนึ่ ง เคยถู ก ยกให เ ป น เมื อ งหลวงของฝรั่ ง เศสในสมั ย ของพระเจ า หลุ ย ส ที่ 11
ปจจุบันเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางดานภาษา วรรณคดีและกฎหมาย นําทานเขาที่พัก
โรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับใกลเคียงกัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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ตูร (ปราสาทชอมบอรด) – บลัวส (ปราสาทเชอนองโซว) - อังแจร
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําชมปราสาทชอมบอรด (CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาท
แถบลุมแมน้ําลัวรและกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่ แมเพียงชั่ว 2-3 คืน
เทานั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบดวยหองตาง ๆ กวา 440 หอง บันไดภายในกวา
70 แหง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกตางกันและเปนที่กลาวขานวาปราสาทแหงนี้ไดรับ
การออกแบบจากศิลปนชื่อดังของอิตาลี ลีโอนารโด ดารวินชี จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองบลัวส
(BLOIS) หนึ่งในเมืองใหญแถบดินแดนลุมแมน้ําลัวร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมปราสาทเชอนองโซว (CHATEAU DE CHENONCEAU) สรางในยุคศิลปะแบบเรเนอ
ซองส ชวงป ค.ศ.1513-1521 ตัวปราสาทสรางขวางอยูบนแมน้ําแชร (CHER) และรายลอมไปดวย
สวนดอกไมและตนไมใหญดูสวยงามสบายตา นําชมภายในตัวอาคารซึ่งไดรับการดูแลและบูรณะ
อยางดี
หลังจากไดรับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่
2
ภายในยังมีเฟอรนิเจอร
เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงาม แลวเดินทางสูเมืองอังแจร (ANGERS) เมืองสวยริมฝงแมน้ําเมนที่
โดดเดนดวยปราสาทโบราณซึ่งเคยเปนที่ประทับของดุคแหงแควนบริทานี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร /
นําทานเขาที่พักโรงแรม DE FRANCE หรือระดับใกลเคียงกัน
อังแจร – มองต เซนตมิเชล – ปารีส
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมืองมองต เซนต มิเชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสัญลักษณที่ฝรั่งเศสใชโฆษณา
ชักชวนใหคนจากทั่วโลกมาเที่ยวฝรั่งเศส นําทานชมเมืองมองต เซนต มิเชล ชุมชนใหญบนเกาะที่
ตั้งอยูบริเวณแมน้ําคูสน็อง (COUESNON) ที่ไหลงลงสูทะเลเหนือ เริ่มตนจากการกอสรางวิหารเล็ก ๆ
ในศตวรรษที่ 10 จนกลายเปนชุมชนที่ยิ่งใหญขึ้นมาในชวงศตวรรษที่ 12-13 จนชวงหลังการปฏิวัติ
ฝรั่งเศสในป ค.ศ.1789 ใชเปนเรือนจําจนกระทั่งป ค.ศ.1969 จนกลับมาเปนมหาวิหารที่ยิ่งใหญและ
กลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงหนึ่งของฝรั่งเศสตัวเมืองรายลอมดวยกําแพงโบราณ มี
สะพานทอดขามจากแผนดินใหญมาจนถึงตัวเกาะ เดินชมถนน GRAND RUE ยานชอปปง รานขาย
ของที่ระลึก สูมหาวิหารมองต เซนตมิเชล ที่งดงามดวยศิลปะหลายยุคตั้งแตโรมาเนส โกธิค เรอเน
ซองส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูกรุงปารีส (PARIS) นครหลวงที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวชมกรุงปารีส เริ่มตนจาก เกาะอิล
เดอลาซิเต ศูนยกลางเมืองแหงแรก สถานที่ตั้งมหาวิหารนอตเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิก
ที่ประดับตกแตงดวยกระจกสีอยางงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใชเปนสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโป
เลียนขึ้นครองราชย มีอายุเกาแกกวา 800 ป และ พระราชวังกองแซรเจอรี วังทรงชาโตและ
เรือนจําหลวงซึ่งเคยเปนที่คุมขังพระนางมารี อังตัวแนตต กอนนําไปประหาร ฯลฯ นําทานถายรูปที่
ระลึกกับ ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน กอนนั่งรถผานชมสองฟากฝง ถนนชองป
เซลิเซ ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซ
เนอรชื่อกองโลกสู จัตุรัสคองคอรด สถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศส
และยุโรป เปนลานประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติพระเจาหลุยสที่ 16 และ
พระนางมารี อังตัวแนตตก็ถูกบั่นพระศอที่นี่
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเขา พัก ณ โรงแรม NOVOTEL LE BOURGET หรือระดับใกลเคียงกัน
ปารีส (พิพิธภัณฑลุฟว)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมพิพิธภัณฑลุฟว (LOUVRE MUSEUM ) อดีตพระราชวังหลวงแหงฝรั่งเศส ปจจุบันเปน
สถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ําคามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซาตัวจริง
วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปตและงานศิลปะอีกกวาสามแสนชิ้น ไมมีพิพิธภัณฑศิลปะที่ไหนใหญกวานี้
อีกแลว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน นั่งลิฟทขึ้นบนชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อวิวของกรุงปารีส ทีมีความสวยงามหยาดเยิ้มยิ่งนัก
นําทานเดินทางสู ทาเรือปอรทเดอลากงฟรองส เพื่อลงเรือ บาโตมูซ ลอง แมน้ําแซน ชมสถานที่
สําคัญคูบานคูเมือง ผานชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคารเกาแกสรางขึ้นตามสไตลของ
ศิลปะเรอเนสซองสซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความ
สวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรรสรางใหนครปารีสไดชื่อวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก อาทิเชน สะพานอเล็กซานเดอร, ศาลาวาการ, จัตุรัสคองคอรต, มหาวิหารนอเตรอ
ดาม, โรงกษาปณ
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ฯลฯ จากนั้นอิสระใหทานชอปปงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แพรง
ตองส และ แกลลารี่ ลาฟาแยตต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเขา พัก ณ โรงแรม NOVOTEL LE BOURGET หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่เกา
เชา
10.00 น.
12.30 น.

ปารีส – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู สนามบินชารลส เดอโกล
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 931

วันที่สิบ
06.00 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผูโดยสารขาเขา)

รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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เจาะลึกฝรัง่ เศส 10 วัน
อัตราคาบริการ

ผูใหญ

ผูเดินทาง 16 ทาน

พักหองคู

16 – 25 ก.ย. 59
14 - 23 ต.ค. 59
11 - 20 พ.ย. 59
2 - 11 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60

เด็กต่า
ํ กวา
12 ป
กับ 1 ผูใหญ

เด็กต่า
ํ กวา
12 ป
กับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม

เด็กต่า
ํ กวา 5 ป
กับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

พักเดีย
่ ว
จายเพิ่ม

ปดกรุป
ภายในวันที่
15 ส.ค.

119,000

112,000

111,000

110,000

12,500

15 ก.ย.
15 ต.ค.
5 พ.ย.

129,000

122,000

121,000

120,000

12,500

15 พ.ย.

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
*** ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งอาจจะมีคาใชจายแตกตาง
และตองมีคาใชจายและเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากทางสถานฑูต จะอนุมัติวีซาใหพํานักอาศัยใน Etats Schengen
อยางเครงครัด
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานี้รวม
1) คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ (Economy Class)
2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3) คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (รวมทิปเรียบรอย) กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน
4) คา Coach Tax และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5) คาหอ งพักในโรงแรมที่ร ะบุต ามรายการหรื อระดั บเดีย วกัน พรอมอาหาร (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไม มี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคา โ ร ง แ ร ม อ า จ มี ก า ร ป รั บ ขึ้ น
หลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตอง
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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มีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
เปนสําคัญ)
คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวาวีซา
จะผานหรือไม)
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ เที่ยวใหความรู สนุกสนาน และคอยดูแลอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง 1 ทาน
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่กําหนดโดยสายการบิน ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม) สวนกระเปาใบ
เล็ก อยูในความดูแลของทาน (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ของแถมพิเศษ! กระเปา Han Carry มีลอลากสําหรับผูรวมเดินทางทุกทาน

อัตรานี้ไมรวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
3) คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
4) คาน้ําหนักกระเปาเดินทางสวนที่เกินกําหนดโดยสายการบิน (ทานละ 30 กิโลกรัม)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1) ตั๋วกรุปชั้น Economy Class ตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น และไมสามารถสะสมไมลได สําหรับสมาชิก
บัตรทองที่เดินทางโดยบัตรโดยสารกรุปของสายการบินไทย จะไมไดรับสิทธิ์อภินันทนาการ อัพเกรดชั้นโดยสาร
และไมไดรับสิทธิ์พิจารณาการไดรับหรือรักษาสถานภาพบัตรทอง
2) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก ทานละ 20,000 บาท
3) กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา, คามัด
จําตั๋วเครื่องบิน และคาบริการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือใหภายใน 7 วัน
4) สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติและไมมีการคืนเงินมัดจําใดๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิกการสํารองที่นั่งและการเดินทาง
1) ยกเลิก 45-15 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
2) ยกเลิก 14-07 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท
3) ยกเลิก 06 วันกอนการเดินทาง เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดไปแลวจํานวนมาก ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการ หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน ซึ่งอาจจะไดเฉพาะคาตั๋วเครื่องบิน
เทานั้น
หมายเหตุ
1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย
16ทานและ/หรือผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 16 ทาน ซึ่งในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หักคาธรรมเนียมวีซาหรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสินสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หั ว หน า ทั ว ร แ ละเหตุ สุ ด วิ สั ย บางประการ เช น ความล า ช า ของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, ภั ย ธรรมชาติ , การ
จลาจลตางๆ ฯลฯ
3) เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4) กรณีเมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซาประมาณ 20 วันทําการ)
1) หนังสือเดินทาง
1.1 ตอ งมี อ ายุ เ หลื อ มากกว า
6 เดือ น
(สํ า หรั บท า นที่มี ห นั ง สือ เดิ นทางเล ม เก า กรุ ณานํ า มา
ประกอบการยื่นวีซาดวย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซาของทาน)
1.2 ตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
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2) รูปถาย
2.1 รูปถายปจจุบันหนาตรง 2x2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6
เดือน เหมือนกันทั่ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน, สําเนาบัตรขาราชการ, สําเนาใบสูติบัตร (สําหรับเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ป และถึงแมจะมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปแลว แตยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลวทางสถานทูตขอ
สําเนาสูติบัตรดวย) และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี)
4) หลักฐานการเงิน
4.1

หนังสือรับรองจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) และ สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง

ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อบัญชีจนถึงยอดคงเหลือปจจุบัน

(กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากกอนถายสําเนา)

ทาง

สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี
สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
4.2 ทางสถานทูตไมรับบัญชีที่เปนชื่อบริษัท หรือหางหุนสวนที่มี กรรมการผูมีอํานาจ
5) หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น)
5.1 กรณีเปนพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางานและ
ชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.2 กรณีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- หนังสือรับรองจากหนวยงาน ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่ขอ
ลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา
- หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน และสําเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือใบ
รบ.
5.4 กรณีเปนเจาของกิจการ
- หลักฐานประกอบการคา เชน สําเนาใบทะเบียนการคา, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา, หนังสือ
บริคณหสนธิที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวนพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 6 เดือน)
5.5 กรณีเปนแมบาน
- ตองเตรียมหลักฐานของสามีตามขอ 3-5 พรอมสําเนาทะเบียนสมรส (กรณีไมไดจดทะเบียน
สมรส ใหทําหนังสือรับรองชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ), สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู
สมรสเสียชีวิต)
5.6 กรณีผูเยาวอายุต่ํากวา 20 ป
- ไม ไ ด เ ดิ น ทางพร อ มบิ ด ามารดาหรื อ คนใดคนหนึ่ ง จะต อ งไปทํ า หนั ง สื อ ยิ น ยอมให เ ดิ น ทางไป
ตางประเทศ จากอําเภอหรือเขตที่ทานอยู โดยระบุชื่อผูที่เด็กเดินทางไปดวยพรอมแนบหลักฐานของบิดา
และมารดา จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงใน
การอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอยางถูกตอง (อยางละ 2 ชุด)
- เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก
เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เช น
หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการ
ปกครองของผูนั้น ตามขอ 3-5
6) หมายเลขโทรศัพทที่บาน, ที่ทํางาน, สถานศึกษา และโทรศัพทเคลื่อนที่ (**เพื่อความสะดวกของ
สถานทูต ในกรณีที่ตองการทราบขอมูลสวนตัวของทานเพิ่มเติมในการอนุมัติวีซา**)
7) กรณีที่บริษัทฯ ของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ 1-6แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการ
กลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
8) การบิ ด เบื อ นข อ เท็ จ จริ ง ประการใดก็ ต าม อาจจะถู ก ระงั บ มิ ใ ห เ ดิ น ทางเข า ประเทศในกลุ ม Etats
Schengen เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป แลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
9) หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและ โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลา และหาก สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน
10) กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
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ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้น
จากประสบการณและระเบียบของสถานทูต
ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและ
คุณสมบัติของลูกคาในแตละบุคคล ***

(*** เอกสารทุกอยางตองไปแปลเปนภาษาอังกฤษมากอน ***)

**หมายเหตุ**

คาบริการแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในราคาทัวร

ขั้นตอนการยื่นวีซา ..... หากสถานทูตรับคํารองยื่นขอวีซาของทานแลวทางสถานทูตไมอนุญาตให
ดึง พาสปอร ต ไปใช ไ ด เพราะอยู ใ นช ว งของการพิ จ ารณาคํ า ร อ งขอวี ซ า ทอ งเที่ ย วให กั บ ท า น ทั้ ง นี้
พาสปอรตของทานจะไดรับกลับคืนอีกครั้ง ในวันนัดหมายเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ.
หมายเหตุ
1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย
16 ทานและ/หรือผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 16 ทาน ซึ่งในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หักคาธรรมเนียมวีซาหรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แก ไ ขได
และจะไม รั บผิ ด ชอบใดๆ ในกรณี ท รัพ ย สิ นสู ญ หาย สู ญ เสี ย หรือ ไดรั บ บาดเจ็ บ ที่ นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน ความลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ ฯลฯ
3) เนื่ อ งจากรายการทั ว ร นี้ เ ป น แบบเหมาจ า ยเบ็ ด เสร็ จ หากท า นสละสิ ท ธิ์ ก ารใช บ ริ ก ารใดๆตามรายการหรื อ ถู ก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4) กรณีเมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
5) การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํ ระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
6) หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
7) กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯเมื่อทานได ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของ
บริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
8) ทางบริ ษั ทฯ เป นแคตั ว แทนอํ า นวยความสะดวกในขั้ นตอนการยื่ นวี ซา แต ใ นการพิ จารณาอนุ มัติ วี ซา จะอยู ใ น
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ
ที่นี้

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

 

