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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส 
(ฝร่ังเศส) 

ศุกร์ 

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบนิไทย  
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก ในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  จากนัน้เชิญ
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

วันที่ 2 ปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามโลก - 
แซงต์มาโล 

เสาร์ 

00.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG930  
07.05 น. สนามบนิชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางท่องเท่ียวต่อ 
 

 น าท่านออกเดินทางสูห่มู่บ้านเลก็ ๆ ในชนบทท่ีชื่อว่า จิแวร์นี (Giverny) เพื่อชม
บ้านโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสชัน่นิสม์ที่โด่งดงั บ้านสองชัน้หลงันีป้กคลมุไปด้วยพืช
พรรณไม้นานาชนิด ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ยงัคงสภาพเดิม 
ห้องนัง่เล่น, ห้องนอน และห้องครัวขนาดใหญ่ พร้อมอปุกรณ์ท าครัวครบครัน
สะท้อนให้เห็นว่าโมเนต์เป็นคนพิถีพิถนั ไฮไลท์ของบ้านคือสวนสวย 2 แห่งอยู่ในที่
เดียวกนั สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝร่ังเศส “คลอส นอร์แมนด์” (Clos 
Normand) และสวนไม้น า้ขึน้มาคู่กบัสวนไม้ดอกเหมือนกบัโมเนต์ตวดัปลายพู่กนั
ลงบนผ้าใบ กลางสวนไม้น า้มีสระบวัที่เป็นต้นก าเนิดของภาพเขียนชดุอนัเลือ่งชื่อ 
“Water Lilies” เงาสะท้อนบนพืน้น า้ในสระบวัเป็นสิ่งที่โมเนต์ชื่นชอบมาก  
**บ้านโมเน่ต์ เปิดให้เข้าชมในระหว่างวันที ่24 มีนาคม - 1 พฤศจกิายน 2560 
ดงัโปรแกรมทวัร์ในระหว่างวนัที ่ 1 มกราคม-23 มีนาคม 2560 จะไม่รวมค่าเข้า
ชมบ้านโมเน่ต์** 

 

 
 

 
 

 จากนัน้น าท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหาร
แห่งนีใ้นช่วงเวลาที่ต่างกัน โมเนต์เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาด
ส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีม้ีทัง้หมด 28 ภาพ 
จากนัน้ไปชมสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึง่ของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึง่เป็น
สถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทัง้เป็นวีรสตรีของฝร่ังเศสถูกตัดสินให้ประหาร
ชีวิตด้วยการเผาทัง้เป็นเมื่ออายไุด้เพียง 19 ปี  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. เดินทางสูเ่มืองก็อง (Caen) ชมทศันียภาพของเมืองจากแนวก าแพงของปราสาท   

ก็อง ที่บง่บอกถงึความเจริญรุ่งเรืองในครัง้อดีต น าคณะเข้าชมอนสุรณ์สถานแห่ง
สงครามโลก Memorial de Caen ภายในจดัแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกบัการสู้รบใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 มีอาคารกว่า 200,000 หลงัถูกท าลาย ผู้คนเสยีชีวิตนบัแสน
และบาดเจ็บอีกมากมาย การจดัแสดงเร่ืองราวการยกพลขึน้บกในวนัดีเดย์ ล้วน

(128 ก.ม.) 
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แต่เป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับแคว้นนอร์มงัดีทัง้สิน้ ตลอดจนเร่ืองราวของผู้ที่ได้รับ
รางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพคนแรกจนถงึปัจจบุนั จากนัน้เดินทางต่อสูเ่มืองแซงต์
มาโล St. Malo  

(168 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั OCEANIA HOTEL ST.MALO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.oceaniahotels.com 
วันที่ 3 แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน า้ลัวร์ อาทิตย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูม่งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตัง้ของศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่

ที่สดุแห่งหนึง่ในยโุรปเทียบได้กบัมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะใน
เขตแคว้นนอร์มงัดี สถานท่ีแห่งนีไ้ด้รับการประกาศจากองค์การยเูนสโกให้เป็น
หนึง่ในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมติดอนัดบั 3 
ของฝร่ังเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล 
สร้างมาหลายยคุหลายสมยัเปลีย่นแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจนปี ค.ศ.966 
นกับวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึน้ใหม่
เป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสร้างต่อเติมหลายยคุหลายสมยั เมื่อครัง้ที่
แคว้นนอร์มงัดีเจริญรุ่งเรือง  

(56 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองตร์ู Tours ในเขตแม่น า้ลวัร์ทางตอนเหนือและแม่น า้แชร์ทางตอน

ใต้ มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จตัรัุสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึง่ไม้ซุงที่
สร้างมาตัง้แต่สมยัยคุกลาง เป็นเมืองคลาสสคิที่น่าชมอีกเมืองหนึง่ 

(307 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ALLIANCE HOTEL TOURS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.alliance-hotel-

tours.com 
วันที่ 4 ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - น่ังรถไฟ TGV สู่บอร์โด จันทร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโค้ชน าคณะเดินทางสูช่าโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุม่น า้ลวัร์ มีแม่น า้สาย

ยาวท่ีสดุของฝร่ังเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโต 
Chateau ของกษัตริย์และเชือ้พระวงศ์ ในจ านวนทัง้หมดชาโตชองบอร์ด 
Chambord นบัเป็นความปรารถนาสงูสดุของนกัท่องเท่ียว  พระเจ้าฟรองซวัส์ที่ 1 
ทรงโปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1519 หลงัน าทพัไปชนะอิตาลทีี่เมืองมิลานเพื่อไว้
รับรองพระสหาย และไว้เป็นท่ีประทบัเมื่อมาลา่สตัว์ ลโีอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ ร่าง
โครงสร้าง ต่อมาภายหลงัDominigue de Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงาน 
ได้น าเค้าโครงสร้างนีไ้ปปรับปรุงเป็นแบบสมบรูณ์ ปราสาทแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ามกลาง
สวนป่า ที่มีอาณาเขตถงึ 13,500 เอเคอร์ ไม้ที่ท าโครงและพืน้เป็นไม้โอ๊กจากป่า
บริเวณปราสาท  หลงัคาและสว่นตกแต่งที่เลยีนแบบจากหินอ่อน ด้านหน้า
ทางเข้าปราสาทเป็นลานกว้างบง่บอกถงึความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ฟรองซวัส์ที่ 1 
ด้านหลงัเป็นโบสถ์ และที่ประทบัของกษัตริย์ ทางขึน้ปราสาทท าเป็นบนัไดวน
ออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบนัไดซ้อนกนัอยู่ท าให้ขึน้และลงแยกจากกนัได้เป็น
อิสระ 

(79 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.30 น. น าคณะเข้าชมภายในชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau สร้างบนฝ่ัง

แม่น า้แชร์ และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลกัฐานทางเอกสาร เมื่อคริสต์ศตวรรษที ่
(57 ก.ม.) 

http://www.oceaniahotels.com/
http://www.alliance-hotel-tours.com/
http://www.alliance-hotel-tours.com/
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11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์ เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกลูเมเนียร์ Menier 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรม
โกธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาท
ยคุกลางล้อมรอบด้วยคนู า้ ประตทูางเข้าขนาดใหญ่ท าจากไม้แกะสลกั ด้านใน
เป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดบักระจกส,ี ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็น
ลกัษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรอง
ซวัส์ที่ 1, ห้องพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสนัท่ีมีหิน
หลกั แยกจากกนัเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลกัที่สวยที่สดุห้องหนึง่ในการ
ตกแต่ง แบบเรอเนซองส์แบบฝร่ังเศส 

 

16.20 น. เดินทางสูเ่มืองบอร์โด โดยรถไฟด่วน TGV  (349 ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE BORDEAUX CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.mercure.com 

วันที่ 5 บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณ
การ์กาซอน 

อังคาร 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าชมเมืองบอร์โด Bordeaux เมืองหลวงของแคว้นอากีแดน เป็นเมืองท่าใกล้ชาย 

ฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของฝร่ังเศส มีแม่น า้การอน
ไหลผ่านออกสูม่หาสมทุรแอตแลนติกที่เมืองซูลกั-ซูร์-แมร์ เขตท่าเรือปอร์ตเดอ
ลาลนู Port de la Lune ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยเูนสโกใน
ปี 2007 ตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 บอร์โดมีชื่อเสยีงและเป็นแหล่งผลติไวน์คณุภาพที่จดั
อยู่ในกลุม่ AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซึง่ไวน์ดี ๆ ของฝร่ังเศส 
มกัจะอยู่ในกลุม่นี ้  น าคณะเดินทางสู่ Pomerol เขตพืน้ท่ีการท าไร่องุ่นท่ีเลก็ที่สดุ
ในเมืองบอร์โด ด้วยเนือ้ที่การท าไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่ น าท่านชมขัน้ตอนการผลติ
ไวน์ และ wine tasting ที่มีการผสมจากพนัธุ์องุ่นถงึ 3 ชนิดได้แก่ Merlot 75%, 
Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon 7% จากนัน้น าคณะเดินทาง
สูเ่ขตพืน้ท่ีการผลิตไวน์อีกแห่งหนึ่งแซ็ง-เตมีลยีง Saint-Emilion นบัเป็นเขตพืน้ที่ท่ี
เก่าแก่ที่สดุของแคว้น ซี่ง องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบยีนเป็นเขตมรดกโลกในปี 
1999 ในฐานะท่ีเป็นตวัอย่างที่โดดเด่นของภมูิทศัน์ ไร่องุ่นประวติัศาสตร์ ที่รักษา
สภาพที่สวยงามจากอดีตถงึปัจจบุนั และยงัคงท าการเพาะปลกูองุ่นท่ียงัคงรักษา
คณุภาพองุ่น เพือ่เป็นวตัถดิุบส าหรับผลติไวน์ในภูมิภาคไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมี
การก าหนดมาตรฐานการผลติ และการตรวจสอบคณุภาพอย่างเคร่งครัด จาก
อดีตจนถงึปัจจบุนัไวน์แซ็งเตมีลยีง ได้รับการยกย่องว่าเป็นไวน์ที่มีคณุภาพเป็น
เลศิ มีรสชาตินุ่มนวล สสีนัสดใส และบม่ได้คณุภาพมากที่สดุของบอร์โด ถงึแม้ว่า
จะมีการผลติได้เป็นจ านวนน้อยแต่คณุภาพที่ได้นัน้กลบัตรงกนัข้าม 

(38 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.30 น ออกเดินทางสูเ่มืองการ์กาซอนในแคว้นลอ็งก์ดอค-รูซียง Languedoc-Roussillon  

มีที่ราบสงู Massif Central และเทือกเขาปีเรเน่เป็นฉากหลงั มีแสงแดดอนัอบอุ่น
เกือบตลอดปี เส้นทางสายวฒันธรรมที่สบืสานมาตัง้แต่ครัง้ก่อนประวติัศาสตร์ 
จน ถงึยคุโรมนัท่ีจะเห็นได้จากร่องรอยของก าแพงเมือง และปอ้มปราการอนั
แข็งแกร่งในยคุกลาง 

(336 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE CARCASSONNE HOTEL หรือเทียบเท่าใน www.mercure.com  

http://www.pullmanhotels.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27Origine_Contr%C3%B4l%C3%A9e
http://www.mercure.com/
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ระดบัเดียวกนั 
วันที่ 6 การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน า้โรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางผ่านเมืองมงเปลเีย่ เส้นทางนีร่้มร่ืนสวยงามลดัเลาะผ่านไร่องุ่นสอง

ข้างทางเรียงรายด้วยต้นไม้ เขตนีป้ลกูองุ่นส าหรับท าไวน์กอร์บแียร์และมีแนร์ววั
ซึง่เป็นไวน์แดงทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แล้วเข้าสูเ่มืองอาร์ก Arles ชม
สนามต่อสู้ของชาวโรมนั Arène d’Arles ความจ ุ 25,000 ที่นัง่อายเุก่าแก่กว่า 
2,000 ปีและโรงละครสมยัโรมนั (le théâtre antique) ได้ขึน้บญัชีเป็นมรดกโลก
ของ UNESCO เมื่อปี 1981 เสน่ห์ของเมืองนีเ้ป็นที่หลงใหลของแวนโก๊ะ หรือวิน
เซนต์ แวนโก๊ะ ได้มาพ านกัอาศยัอยู่ในช่วงบัน้ปลายของชีวิต  

(222 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูเ่ขตหุบเขาแม่น า้โรห์น แม่น า้สายส าคญัของภมูิภาคนี ้น าท่านไปชมปงต์ 

ด ู การ์ Pont du Gard หนึง่ในสิ่งมหศัจรรย์ที่ชาวโรมนัสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว
คือทางสง่น า้ซึง่มีความยาว 275 เมตรสามารถสง่น า้ได้ 34.8 ล้านลติรต่อวนั ปงดู
การ์ เป็นสะพานสง่น า้จดุหนึง่ในการส่งน า้ระหว่างเมือง Uzès และเมือง Nîmes 
ซึง่มีระยะทางถงึ 50 กิโลเมตรได้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 
1985 จากนัน้เข้าสูเ่มืองอาวีญง Avignon เมืองประวติัศาสตร์ริมแม่น า้โรห์น และ
เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัของพระสนัตะปาปา Palais des Papes ที่ได้ย้ายที่พ านกั
มาที่น่ีในระหว่างปี ค.ศ.1309 – 1423 เป็นเมืองศนูย์กลางทางการค้า ศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรมที่ส าคญัของแคว้น นอกจากนีย้งัมีสะพานท่ีมีชื่อเสยีงอนั
ได้แก่สะพานเซนต์เบเนเซ่ Pont Saint-Bénézet หรือเรียกอีกชื่อหนึง่ว่าสะพาน
แห่งเมืองอาวีญง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1177 

(61 ก.ม.) 
. 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL AVIGNON CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

วันที่ 7 อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - 
นีซ 

พฤหัสบด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่

ตัง้อยู่บนภเูขาสงู ซึง่ปัจจบุนัยังคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชมุชน ตลอดจน
ศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลอืกให้
เป็น “หนึง่ในหมู่บ้านท่ีสวยที่สดุในฝร่ังเศส”      แล้วเดินทางต่อสูเ่มืองเอ็กซองโพร 
วองซ์ Aix-en-Provence ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถงึเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ 
เป็นศนูย์ กลางของอ านาจ ปัจจบุนัเป็นเมืองมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสยีงของประเทศ
ฝร่ังเศส ที่มีความเก่าแก่ถงึ 600 ปี ถนนมิราโบ le cour Mirabeau เป็นท่ีตัง้ของ
ร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์ฝร่ังเศส เมืองนีโ้ด่งดังจากภาพวาดภเูขาแซงก์ วิก
ตวัร์ Saint Victoire ที่มีชื่อเสยีงในด้านความงดงามของภมูิทศัน์ ผลงานของ
ศิลปินชื่อก้องโลก ปอล เซซาน Paul Cézanne ทีม่ถีิ่นก าเนิดในเมืองนี ้ 

(102 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองกราซ Grasse หรือที่รู้จกักนัในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน า้หอม” 

เพื่อให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลติน า้หอมที่ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 
ชมกระบวนการผลติน า้หอมด้วยการสกดัและการกลัน่ ตลอดจนห้องจดั

(208 ก.ม.) 

http://www.novotel.com/
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นิทรรศการ แสดงประวติัความเป็นมาของการผลติน า้หอม และคอลเลก็ชัน่ขวด
น า้หอมต่าง ๆ อย่างมากมาย แวะเที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนงั
นานาชาติที่จดัขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทกุปี หากใครที่คลัง่ไคล้ดารา
แล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล ่ เด เฟสติวาล 
Palais des Festivals ที่เหลา่ดาราชื่อดงัทัง้หลายได้ประทบัรอยมือไว้ให้เป็นท่ี
ระลกึ เมืองคานส์ยงัเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอด
ยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึง่ว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท La 
Promenade de la Croisette นอกจากนีย้งัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของ
บรรดามหาเศรษฐีทัง้หลายด้วย แล้วเข้าสูเ่ขตริเวียร่าที่โด่งดงัของฝร่ังเศส โดยมี
เมืองนีซ Nice มีความใหญ่เป็นอนัดบัห้าของประเทศริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที่ 8 นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาลี) ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูรั่ฐโมนาโก หรือไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจากการ

เปลีย่น แปลงกฎหมายท าให้เมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็นเมืองหลวง
แห่งการพนนัของยโุรปซึง่เศรษฐีนิยมมาเท่ียวกนั น าท่านเข้าสมัผัสกบัความ
หรูหราภายในบอ่นคาสโินมองติกาโล เที่ยวชมโมนาโกเมืองที่ตัง้อยู่ท่ามกลางท้อง
ทะเลสวย, หมู่ตกึระฟ้าและทิวเขาอนังดงาม ชมมหาวิหารที่เคยใช้จดังานพระราช
พิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผู้สงูศกัด์ิ ท่ีชีวิต
เปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลกิผนัให้เป็นเจ้าหญิง
ในราชวงั  วนันีเ้ธอเป็นต านานที่ไม่ใช่เพียงเจ้าหญิงผู้ เลอโฉม แต่เธอน าพา
ชื่อเสยีงให้โมนาโคเป็นที่รู้จกัด้านสาธารณะประโยชน์ องค์กรการกศุลต่าง ๆ 
มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกบัปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทท่ี
ประทบัของเจ้าชายแห่งรัฐสร้างขึน้บนสว่นที่เป็นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทศัน์อนั
งดงาม แล้วไปชมวิวทิวทศัน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De Fontvieille 
และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอนัหรูหราแสดงถงึความมัง่คัง่ และร ่ารวยของ
ดินแดนแห่งนี ้

(20 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. รถโค้ชน าเข้าสูใ่จกลางเมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชัน่ท่ีส าคญัเมืองหนึง่ของโลก  (306 ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Asian 
. น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL RADISSON BLU MILAN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

 
วันที่ 9 มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า (มิลาน) - เดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 
เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านชมดโูอโม มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของยโุรปและอนัดบัสี่

ของโลกสร้างขึน้ตามสไตล์โกธิคมีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมี
รูปปัน้หินอ่อนจากทกุยคุทกุสมยักว่า 3,200 ชิน้ ในยคุรุ่งเรืองสดุขีด ซึง่นบัเป็นสิ่ง
บง่บอกให้เห็นถึงความแปลกแยก ระหว่างเมืองมิลานกบัเมืองอื่นๆ ของอิตาลี  
นอกจากนีม้ิลานยงัได้ชื่อว่ามีสถานท่ีส าคญัระดบัสดุยอดของโลกอนัได้แก่ อาคาร

 

http://www.splendid-nice.com/
http://www.radissonblu.com/
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แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานเูอ็ล ซึง่เป็นห้างอนัเก่าแก่ ศนูย์รวมสนิค้าแบรนด์เนม
อนัทนัสมยั “โรงละครสกาลา่” โรงละครโอเปร่าบนจตัรัุสเดลลา สกาลา 
บนัทกึภาพกบัรูปปัน้ของศิลปินเอก ลโีอนาโด ดาวินชี 

 
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนิมาเพนซ่า เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG 941  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 
05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

6-15 ม.ค. 2560 

100100,,990000..--  9191,,000000..--  8811,,000000..--  1177,,000000..--  1144,,000000..--  --2255,,000000..--  
--1818,,000000..--  

13-22 ม.ค. 2560 
20-29 ม.ค. 2560 

27 ม.ค.-5 ก.พ. 2560 
3-12 ก.พ. 2560 
17-26 ก.พ. 2560 

24 ก.พ.-5 มี.ค. 2560 
3-12 มี.ค. 2560 

10-19 มี.ค. 2560 
17-26 มี.ค. 2560 

24 มี.ค.-2 เม.ย. 2560 

7-16 เม.ย. 2560 110099,,000000..--  9999,,000000..--  8888,,000000..--  1177,,550000..--  1144,,550000..--  --3322,,550000..--  
--2233,,550000..--  

21-30 เม.ย. 2560 

100100,,990000..--  9191,,000000..--  8811,,000000..--  1177,,000000..--  1144,,000000..--  --2255,,000000..--  
--1818,,000000..--  

28 เม.ย.-7 พ.ค. 2560 
5-14 พ.ค. 2560 

12-21 พ.ค. 2560 
19-28 พ.ค. 2560 

26 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560 
2-11 มิ.ย. 2560 
9-18 มิ.ย. 2560 
16-25 มิ.ย. 2560 

23 มิ.ย.-2 ก.ค. 2560 
30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2560 

7-16 ก.ค. 2560 
14-23 ก.ค. 2560 
21-30 ก.ค. 2560 

28 ก.ค.-6 ส.ค. 2560 
4-13 ส.ค. 2560 
11-20 ส.ค. 2560 
18-27 ส.ค. 2560 
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25 ส.ค.- 3 ก.ย. 2560 

110000,,990000..--  9191,,000000..--  8811,,000000..--  1177,,000000..--  1144,,000000..--  --2255,,000000..--  
--1818,,000000..--  

1-10 ก.ย. 2560 
8-17 ก.ย. 2560 

15-24 ก.ย. 2560 
22 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 อนสุรณ์สถานร าลกึสงครามโลก / มงต์แซงต์มเิชล / ปราสาทชองบอร์ด / ปราสาทเชอนองโซ / เทสติง้ไวน์ /  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไมมี่
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพ่ือความเหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 € / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิด
จากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่าน
ไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ
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คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14-1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และ
จะไมค่ืนเงินคา่ทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้
เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กับเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
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  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 

ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 
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การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) 

, เดก็ , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนท่ีศูนย์ยื่นค าร้องวีซา่ฝร่ังเศสด้วยตนเอง) 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชีที่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิ
ฝากทุกหน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่ม
ของสมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือก
เลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทาง
และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกัน 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


