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วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทยีบเท่า) 
1 สนามบนิสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – หมู่บา้นเอช – เมืองนีซ -   NH NICE   

3 เมืองนีซ – หมู่บา้น เซนต ์พอล เดอ วองซ ์ – เมืองคานส์  - เมืองมูสตเิย แซงก ์มารี –  
เมืองวาล็องโซล      

LES LAVANDES DE 
LA FUSTE 

4 Plateau de Valensole – เมืองเอ็ก ซอง โพรวองซ ์ – เมืองคสัซสิ – เมืองอาร์ล 
   

BEST WESTERN 
ATRIM   

5 เมืองอาร์ล - หมู่บา้นเลโบ เดอ โพรวองซ ์ – เมืองลิล ซร์ู ลา ซอร์จ – หมู่บา้นกอ๊กเดอะ 
   

LE PETIT PALAIS 
D’AGLAE   

6 โบสถ์แอ็บบเีดอซนีอคค ์ – หมู่บา้นครุสสิยง – เมืองซอล์ท – เมืองอาวญิง    NOVOTEL AVIGNON    
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ก าหนดการเดินทาง 2560  17-25 กรกฎาคม 2560 

6-14 สิงหาคม 2560 
 

23.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หน้าท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
 

00.40 น.    ออกเดินทางสู ่ เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940   

07.35 น.    เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้  
    เมอืงและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเจนัว (GENOA) 

 (ระยะทางประมาณ 148 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ช่ัวโมง) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมอืงท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศอิตาลี เมอืงบา้น
เกดิของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นักเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็น
ชาวยุโรปคนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา ณ เวลาน้ี เจนัว
เปรียบเสมอืนดงัไขม่กุท่ีแสนเลอคา่ของอิตาลี เพราะ
สามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดอ้ยา่งเสมอตน้เสมอ  ปลาย
ไมว่า่จะในฐานะเมอืงทา่ท่ีส าคญั หรือจะในฐานะเมอืงทอ่งเท่ียวท่ีนักทอ่งเท่ียวตา่งเลือกท่ีจะมา
เยือนให้ไดซ้กัคร้ังในชีวติ 

7 เมืองอาวญิง – TGV – กรุงปารีส – ชอ้ปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์
   

NOVOTEL PARIS LA 
DEFENSE   

8 ปารีส - กรุงเทพ ฯ    - 
9 สนามบนิสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ     

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วันทีส่อง (2) เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – หมู่บ้านเอช – เมืองนีซ - เทีย่ง ค ่า 
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น าทา่นชม Palace of St. George  (ดา้นนอก) พระราชวงัเซนต์จอร์จสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1260  
น าทา่นชม Piazza de Ferrari เป็น 1 ในจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี มคีวามรุง่เรืองในอดีต  
น าทา่นชม Genoa Cathedral โบสถ์โรมนัคาทอลิกแบบโกธิก สร้างข้ึนระหวา่งศตวรรษท่ี 12   

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
13.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านเอซ (Eze Village)  

 (ระยะทางประมาณ 186 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 
หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีเกา่แกแ่หง่หน่ึงในหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดของ
ฝร่ังเศส ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังริเวยีรา่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอน
ใตข้องประเทศ บนภูเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเล 429 เมตรคะ่ 
แตเ่ดิมเมือ่ราว 2 พนัปีกอ่น เป็นท่ีพกัของเหลา่คนป่า ตอ่มาได้
ถูกครอบครองโดยชาวโรมนั และสร้างเป็นป้อมปราการอยู ่
บนภูเขา เพื่อให้มองเห็นขา้ศึกไดแ้ตไ่กล เสนห์่ของท่ีน่ีคือมบีรรยากาศและบา้นเรือนท่ีสวยงาม 
ท่ียงัคงรักษาเสนห์่ในอดีตไว ้ ตวัตึกสว่นใหญเ่ป็นหินฉาบแบบหยาบๆ ทาสีขาว สีเหลืองหรือ
ชมพอูอ่นๆ มกีารปลูกตน้ไมใ้ห้เล้ือยอยูบ่นก  าแพงเป็นสีแดงสลบัเขียว และนอกจากบ้านเรือน
แลว้ ทั้งสองขา้งทางกย็งัเต็มไปดว้ยร้านคา้ท่ีมีของให้เลือกซ้ือมากมาย 

17.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองนีซ (Nice) 
(ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
 เมอืงตากอากาศริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่ี
นักทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกตา่งหลงใหล               อยูท่างตอน
ใตข้องฝร่ังเศสถือวา่เป็นเมอืงช ั้นน าระดบัโลกของรีสอร์
ทริมชายฝ่ังแฟรนช์ริเวลลา่ จนไดช้ื่อวา่เป็นราชินีแหง่ริเวล
ลา่อีกดว้ย น าคณะสูย่่านเมืองเก่า ชมตลาดนัดอนัเกา่แกข่องเมอืงนีซ 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
   พกัค้างคืน ณ  NH NICE HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นชม โพรเมนาดเดอ๊องแกล (Promenade des Anglais) ถนนเลียบชายหาดแหลง่พกัผอ่น
หยอ่นใจอนัเล่ืองชื่อท่ีนั่งทอ่งเท่ียวตา่งมาถา่ยรูป ชมววิเดินชายหาด น ้ าทะเลสีสวยใสไลจ่ากสี
ฟ้าออ่นไปจนถึงน ้ าเงินเขม้ มแีดดจา้เกอืบตลอดทั้งปี มชีายหาดท่ีทอดยาวหลายกโิลเมตร 

  น าทา่นออกเดินทางสู ่หมู่บ้าน เซนต์ พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) 
(ระยะทางประมาณ 20 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
หมูบ่า้นแหง่ศิลปะ คือจิตรกรชื่อดงัของฝร่ังเศส มาร์ก ซา
กลัป์ ไดม้าพ  านักชว่ง 20 ปีหลงัของชีวติ และสร้างสรรค์
ผลงาน ออกแสดงจนท าให้ เซนต์ พอล เดอ วองซ์ โดง่ดงั
จนถึงปัจจุบนั ให้ทา่นเพลิดเพลินกบัทางเดินในหมูบ่า้นท่ีเป็น
เหมอืนตรอกเล็กๆ ผสมปนเปกนัไประหวา่งบา้นกบัร้านคา้
และแกลเลอร่ีของศิลปิน อาคารบา้นเรือนกอ่สร้างแบบโบราณท่ีใชหิ้นในการกอ่สร้าง  

 น าทา่นออกเดินทางสู ่  เมืองคานส์ (CANNES) 
 (ระยะทางประมาณ 27 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 
เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลภาพยนต์นานาชาติเมอืงคานส์ 
(Cannes Film Festival) ท่ีบรรดาเซเลบริต้ีและดาราจะมาเดิน
พรมแดงอวดโฉมกนั เมอืงคานส์ตั้งอยูท่างภาคใตข้อง
ประเทศฝร่ังเศส ริมชายฝ่ังโกต์ ดาซร์ู (Côte d’Azur) ติดทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน สมยักอ่นเป็นเพียงหมูบ่า้นชาวประมงเล็กๆ 
กระทัง่ยุคศตวรรษท่ี 19 เมอืงเร่ิมเจริญข้ึน มกีารสร้างสถานท่ีพกัตากอากาศส าหรับชนช ั้นสูง 
ประกอบกบัสภาพอากาศของท่ีน่ีอบอุน่ตลอดทั้งปี ไมเ่คยมฤีดูหนาว  ชายหาดกส็วยกวา่เมอืง
อ่ืนๆ ในยุโรป ท าให้ท่ีคานส์กลายมาเป็นเมอืงตากอากาศข้ึนชื่อของยุโรป  
น าทา่นผ่านชม Palais des Festivale et des Congres สถานท่ีจดังานเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเมอืงคานส์  

วันทีส่าม (3)  เมืองนีซ – หมู่บ้าน เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – เมืองคานส์ –  

เมืองมูสติเย แซงก์ มารี – เมืองวาล็องโซล  

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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น าทา่นสู ่ โพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (Promeande de la Croisette)  ถนนท่ีทอดตวัยาวไป
กบัชายหาด ระยะทางกวา่ 2 กโิลเมตร มร้ีานคา้แบรนด์เนมชื่อดงั ร้านของท่ีระลึก ร้านกาแฟ 
และร้านอาหารท่ีตั้งเรียงรายอยูส่องขา้งทาง 

13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

14.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองมูสติเย แซงก์ มารี (Moustiers Sainte Marie)  
(ระยะทางประมาณ 118 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 เป็นเมอืงท่ีมลีกัษณะเป็นท่ีราบสูงในเทือกเขา Alpes (แอลป์) 
อุดมไปดว้ยสมนุไพรของแควน้โพรวองซ์ มชีื่อเสียงในการท า
เคร่ืองป้ันลงลายหรือท่ีเรียกวา่ Faience de Moustiers ท่ีมฝีีมอื
ประณีตท่ีสุดในฝร่ังเศสจนไดน้ าไปใชใ้นงานของพระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 ท่ีพระราชวงัแวร์ซายน์  เอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึง
ของเมอืงท่ีหากใครไมไ่ดเ้ห็นกถื็อวา่ยงัมาไมถึ่งคือ ดวงดาวสีทองดวงใหญท่ี่ถูกโยงเอาไว ้
ระหวา่งภูเขาสองลูกอยูห่า่งกนัถึง 227 เมตร และยงัคงเป็นปริศนา จวบจนทุกวนัน้ีวา่ใครกนั
เป็นผูน้ าดาวสีทองไปแขวนไวร้ะหวา่งยอดเขาทั้งสองน้ี ความงามและความมเีอกลกัษณ์ของ
เมอืงน้ี ท าให้ไดรั้บคดัเลือกให้เป็น “หน่ึงในหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” 

 น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองวาล็องโซล (Valensole)  
(ระยะทางประมาณ 32 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 
เมอืงท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงวาล็องโซล เป็นอีกหน่ึงแหลง่เพาะปลูกทุง่ดอกลาเวนเดอร์ท่ีมอียูเ่ป็น
จ านวนมาก กระจายอยูท่ัว่ไป 

18.30 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ  LES LAVANDES DE LA FUSTE HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ Plateau de Valensole  ให้ทา่นชมความ
งามของดอกลาเวนเดอร์บนท่ีราบสูงวาล็อโซล ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงท่ีเป็นแหลง่เพาะปลูกดอกลาเวนเดอร์ท่ีมอียูเ่ป็น
จ านวนมาก กระจายอยูท่ัว่ไป 

วันทีส่ี่ (4) Plateau de Valensole – เมืองเอ็ก ซอง โพรวองซ์ – เมืองคัสซิส – เมืองอาร์ล  เช้า เทีย่ง ค ่า 
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  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเอ็ก ซอง โพรวองซ์ (Aix En Provence)  
(ระยะทางประมาณ 70 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
โดยระหวา่งทางให้ทา่นเพลิดเพลินกบัทศันียภาพไรล่าเวนเดอร์ ท่ีอยูป่ะปนกบัไรอ่งุน่และสวน
มะกอก    
ชม น ้าพ ุ La Rotonde (ลาโรตอง) สัญลกัษณ์ส าคญัของเมอืงตั้งอยูก่ลางวงเวยีนเป็นจุดเร่ิมตน้
ของถนนสายหลกั Cour Mirabeau (ก ู มริาโบ) ถนนรม่ร่ืนสองขา้งทางเรียงรายดว้ยตน้ Platane 
เป็นทิวสวย เมอืงเอ็กแหง่น้ีเป็นเมอืง แหง่น ้ าพแุละศิลปะ มนี ้ าพกุวา่ 100 แหง่ รูปรา่งสวยงาม
แตกตา่งกนั 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มอืง  เมืองคัสซิส (Cassis) 
(ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.30 น. น าทา่นล่องเรือชม เลอ กาล็องก์ (Les Calanques) เลอ กาล็องก ์
หมายถึงหน้าผาหินท่ีย่ืนเขา้ไปในทะเล ใชเ้วลาในการลอ่งเรือ
ชม เลอ กาล็องก ์ประมาณ 90 นาที 

    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองอาร์ล (ARLES) 
    (ระยะทางประมาณ 122 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

 อาร์ลเป็นเมอืงท่ีคอ่นขา้งมคีวามโดดเดน่ในดา้นของโบราณสถานส าคญัท่ีมมีาตั้งแตยุ่คสมยัโร
มาเนสก ์ และดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมอืงนั่นเอง ท่ีเป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโก 
ยกให้เมอืงอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 

 ชม สนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) (ดา้นนอก) ตึกรูปรา่งทรงกลมขนาดใหญ ่ ท่ี
สร้างข้ึนประมาณ ชว่งศตวรรษท่ี 1 

 ชม โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ท่ีสร้างข้ึนในชว่งชว่งศตวรรษท่ี 
3 สร้างข้ึนในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ BEST WESTERN ATRIM  HOTEL  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์  (Les Baux de Provence) 
    (ระยะทางประมาณ 20 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 

 หมูบ่า้นบนยอดเนินเขาหินเป็นท่ีตั้งของโบราณสถาน ซ่ึง
เมือ่คร้ังอดีตเคยเป็นป้อมปราการท่ีทรงอานุภาพ เป็น
หมูบ่า้นท่ีมชีีวติชีวาและเป่ียมเสนห์่ดว้ยอาคาร  และทอ้ง
ถนนปูหินจากสมยัเรเนสซองส์ เพลิดเพลินกบัการเดินไป
บนถนนปลอดรถซ่ึงเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ คาเฟ่ แกลเลอร่ีนา่รัก ตลอดจนแหลง่
ประวติัศาสตร์มากมายนับไมถ่้วน 

    น าทา่นเดินทางสู ่ปง ดูว์ การ์ (Pont du Gard) 
    (ระยะทางประมาณ 41 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 ชมหน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ท่ีชาวโรมนัสร้างเมือ่ 2000 ปี
มาแลว้ คือทางสง่น ้ าซ่ึงมคีวามยาว 275 เมตรสามารถสง่น ้ า
ได ้ 34.8 ลา้นลิตรตอ่วนั ปงดูการ์ เป็นสะพานสง่น ้ าจุดหน่ึง
ในการสง่น ้ าระหวา่ง เมอืง Uzès และเมอืง Nîmes ซ่ึงมี
ระยะทางถึง 50 กโิลเมตร ชาญฉลาดของชาวโรมนัท่ีสามารถน าหินซ่ึงมนี ้ าหนักถึง 6 ตนัมา
ประกอบกนัเป็นสะพานสง่น ้ า ท่ีย่ิงใหญแ่ละสวยงาม จวบจนปัจจุบนัไดน้ านักทอ่งเท่ียวถึง 
1.25 ลา้นคนตอ่ปี มาเย่ียมชมความเร้นลับ อศัจรรย์ของปงดูการ์ 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

13.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองลิล ซูร์ ลา ซอร์จ (L’Isle sur La Sorgue) 
     (ระยะทางประมาณ 52 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) 

 เป็นเมอืงหน่ึงท่ีไมค่วรพลาดใน Provence ส าหรับคนท่ีชอบ
ของเกา่ เมอืงน้ีมร้ีานของเกา่ Antiquité กวา่ 300 ร้านคา้    และ
ยงัมลี าธารท่ีมตีน้ก  าเนิดมาจาก La Sorgue ไหลผา่นกลางเมอืง 
เป็นเมอืงท่ีมชีื่อเสียงไปทัว่โลกในหมูค่นรักและสะสมของเกา่ 

  น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านก๊อกเดอะ (Gordes) 

วันทีห้่า (5) เมืองอาร์ล - หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ – เมืองลิล ซูร์ ลา ซอร์จ –  

หมู่บ้านก๊อกเดอะ  

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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 (ระยะทางประมาณ 20 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
    ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นท่ีตั้งอยูภู่เขา โดยมบีา้นเล็กใหญต่ั้งลดหลัน่กนัไป 
18.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ  LE PETIT PALAIS D'AGLAE HOTEL  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่  โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ (Abbaye de 

Senanque) 
 (ระยะทางประมาณ 10 กม. / ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี 
   ท่ีมทุีง่ดอกลาเวนเดอร์สีมว่ง ปลูกเป็นแปลงอยูด่า้นหน้าสวยงาม 

จะบานสะพร่ังตั้งแตเ่ดือนมถุินายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 
    น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านครุสสิยง (Roussillon)  
    (ระยะทางประมาณ 15 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ เขตเมอืง Vaucluse สว่นหน่ึงของแควน้โพรวองซ์ ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียง   
ใตข้องประเทศฝร่ังเศส หมูบ่า้นแหง่น้ีมจุีดเดน่ท่ีบา้นเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และ
น ้ าตาล ทั้งยงัไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงใน “หมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” สีส้มๆ แดงๆ ท่ีเห็นน้ี
มาจากสีธรรมชาติเพราะท่ี Roussillon มผีาหินสีส้มท่ีตั้งใกล้ๆ  กบัหมูบ่า้น ซ่ึงนั่นกคื็อแหลง่แร ่
Ocre วตัถุดิบผลิตสีคณุภาพดี ท่ีน ามาใชใ้นการกอ่สร้างทาสีบา้นในหมูบ่า้นน้ีน่ีเอง ซ่ึงสีท่ีผลิต
ไดก้ม็ตีั้งแตสี่เหลือง สีส้ม ไปจนสีแดง 

13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองซอล์ท (Sault) 
    (ระยะทางประมาณ 32 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

 ซ่ึงเป็นเมอืงหลวงแหง่ลาเวนเดอร์ ให้ทา่นเพลิดเพลินไปกบัมมุมองท่ีงดงามของทุง่ลาเวนเดอร์  
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอาวิญง (Avignon) 
(ระยะทางประมาณ 68 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 
เป็นเมอืงเกา่แกส่ร้างมาตั้งแต ่ 539 ปีกอ่นคริสตศกัราช เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโรมนั 
เมอืงน้ีเขา้มามคีวามเกีย่วขอ้งกบัศาสนจกัร คร้ังเมือ่ปี ค.ศ.1309 พระสันตะปาปา Clément ท่ี 5 

วันทีห่ก (6) โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ – หมู่บ้านครุสสิยง – เมืองซอล์ท – เมืองอาวิญง เช้า เทีย่ง ค ่า 
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ซ่ึงเป็นชาวฝร่ังเศส ไดเัลือกเมอืงน้ีเป็นท่ีประทบั เน่ืองจากตอ้งการหลบหลีกความไมป่ลอดภยั 
ทางการเมอืงภายในโรม หลงัจากนั้นมพีระสันตะปาปาผูสื้บทอดบลัลงักร์วม 7 พระองค์ ก็
ประทบัตอ่ท่ี Avignon น้ี จนถึง ค.ศ.1376 
เขา้ชม Le Palais des Papes สถาปัตยกรรมแบบ Gothique ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
พระราชวงัแบบ Gothique ท่ีส าคญัท่ีสุดในโลก เร่ิมสร้างตั้งแตปี่ ค.ศ.1335 รวมเวลาการสร้าง
ไมน่้อยกวา่ 20 ปี น าทา่นชม Le Pont St.Benezet สะพานน้ีสร้างข้ึน เมือ่ปี ค.ศ. 1177 แลว้เสร็จ
เมือ่ ปี ค.ศ.1185 เดิมมคีวามยาวถึง 947 เมตร ประกอบดว้ยชอ่งสะพานถึง 22 ชอ่ง ตวัสะพาน
ทอดยาวไปถึง Villeneuve เมอืงอีกฟากหน่ึงของ Avignon ชม The Rocher Des Doms 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

    พกัค้างคืน ณ NOVOTEL AVIGNON   หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงเอวญิง เดินทางสูม่หานครปารีส ด้วยรถไฟดว่น TGV สูน่คร
ปารีสวิง่ดว้ยความเร็ว 250 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.35 ช ัว่โมง 

12.0 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.00 น. หลงัอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ท่ีโดง่ดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้  ประเภท 
น ้ าหอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กบั
นักทอ่งเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ช ั้นน าของฝร่ังเศสและอิตาลีในห้างสรรพสินคา้แกลลอร่ี 
ลาฟาแยตต์ ยา่นถนนออสแมนบูโลวาร์ด   

 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
    พกัค้างคืน ณ NOVOTEL PARIS LA DEFENSE    หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
09.30 น.    ออกเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  
13.40 น.    ออกเดินทางกลบัสุก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931  

วันทีเ่จ็ด (7) เมืองอาวิญง – TGV – กรุงปารีส – ช้อปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ เช้า เทีย่ง ค ่า 

วันทีสิ่บแปด (8) กรุงปารีส - กรุงเทพ ฯ เช้า - - 
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05.55 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

ก าหนดการเดินทาง 2560  17-25 กรกฎาคม 2560 

6-14 สิงหาคม 2560 
อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  109,000.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  104,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ  94,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ  79,000.- 
พกัห้องเด่ียว จ่ายเพิม่อีกท่านละ 20,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผีู้ เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป*** 

หากมผีู้ เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

วันทีเ่ก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ั้นนักทอ่งเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  

(ภาษีน ้ ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มกีารปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 
 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น  (Standard Room) 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามท่ีก  าหนดในโปรแกรม  
 คา่ยานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขบัรถขบัเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 
 คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศไอซ์แลนด์ 
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแหง่ และมคัคเุทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คา่น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม ตอ่ทา่น และกระเป๋าใบเล็กติดตวัทา่นข้ึนเคร่ืองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น) 

 
 
 
 

 หนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบินก  าหนดให้ 30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือคา่แจง้เขา้ออก กรณีคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,คา่ซักรีด, คา่โทรศพัท์, มนิิบาร์, ทีวชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 
 คา่ทิปไกด์ และหัวหน้าทวัร์ท่ีดูแลทา่นตลอดการเดินทาง (จากเมอืงไทย) และคนขบัรถ (หากทา่นพอใจในการ  

บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นก  าลงัใจ เพิ่มเติม) 
   ค่าภาษบีริการ 3% และค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
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เมือ่ทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  30,000  บาท 
กรณีชว่งเทศกาล ขอเรียกเกบ็คา่มดัจ าคา่ทัวร์ ทา่นละ 40,000 บาท   
สว่นท่ีเหลือตอ้งช  าระทั้งหมดกอ่นการเ ดินทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
***(กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็คา่ทวัร์ทั้งหมดกอ่นตาม

เง่ือนไขการช  าระเงิน แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินคา่
ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริงเทา่นั้น)*** 

 *** หากทา่นจองและให้เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก  าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซีา่ของทา่นไมผ่า่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (คืนคา่มดัจ าให้ทั้งหมด) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยึดเงินคา่มดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-7  วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณีย่ืนวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมติัวซีา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
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เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่น หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่  หรือไมว่า่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองวีซ่า 
 การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทตู   ทางบริษทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดินทางเทา่นั้น เงินคา่สมคัรย่ืนวซีา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทตูต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวซีา่ออกมาวา่
ทา่น ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมสิีทธิ
ท่ีจะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษทัขอสงวน  
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กับท่าน   เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดินทางได ้ หากวซีา่ยงัไมห่มดอายุ 
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวีซ่าหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างที ่
เกิดขึ้น(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวีซ่าเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช  าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหน้ากอ่นท าการย่ืนวซีา่ ซ่ึงจะมคีา่ใชจ้า่ย
แตกตา่งจากการย่ืนกรุ๊ปปกติ ซ่ึงทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  
ในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนั่งส าหรับบุคคลท่ีดูแข็งแรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้ เผ่ือเกดิเหตุ

ฉกุเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้ แตข้ึ่นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 

กรณหีากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน
สุวรรณภูม ิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช ้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นทา่นควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลิม,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน  จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู ่

(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมติ่ดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น 

กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง
อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม คา่ทวัร์ไดร้วมคา่ขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เทา่นั้น) หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ทา่นจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิ่มตา่งหากจากผูใ้ห้บริการในแตล่ะ
โรงแรม (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 30 กโิลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารช ั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไม ่
อาจปฏิเสธได ้ (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึ้นเคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมี
น ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู ่
กบัขอ้ก  าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยท่ีสัมภาระน ้ าหนักเกนิ (ทา่น
ตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณเีกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง  
1. รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคมุจากทางบริษทัทัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได้ไมว่า่ด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมอืงห้าม
เดินทาง  
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 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ  านักอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังนี้ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศฝร่ังเศส 1 ชุด 
ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่รวมวันท าการ) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 
 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมอีายุใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมหีน้าส าหรับ ประทบัตราอยา่งน้อย 3 
หน้า (หากมหีนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาแสดงตอ่สถานทูตด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสี 2 นิ้ว ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไมส่วมแวน่ตาด า ไมย้ิ่มเห็นฟัน พื้น
หลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย, ไมเ่ป็นสีเขม้ และห้ามเป็น
ภาพถา่ยท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน และ 

ไม่ซ ้ากับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 
5. หลักฐาน ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ตอ้งเป็นบญัชีท่ีมเีลขท่ีเลม่ของสมดุ
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การเงิน บญัชีเงินฝากทุกหน้า เชน่ บญัชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีท่ีสมดุบญัชีท่ีจะน ามาย่ืน
ขอวซีา่ไมม่เีลขท่ีเลม่ของสมดุบญัชีเลม่ดงักลา่วรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน
อพัเดทถึงเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ท่ีมกีารเขา้ออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้
เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยใน
ครอบครัวดว้ย  

***ทางสถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
กรณทีีบ่ริษทัของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั้งหมด ทางบริษทัจะต้อง

ออกจดหมายเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทาง
และเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

6. หลักฐานการ
งาน 

หนังสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้นโดย
ระบุต าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางานเพื่อ
เดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก  าหนดลา  
และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือนเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณทีีเ่ป็น

พนักงานบริษทั

ทัว่ไป 

หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้นโดย
ระบุต าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางานเพื่อ
เดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก  าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 
3 เดือนเป็นภาษาองักฤษ 

กรณปีระกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 

เจ้าของกิจการ 

กรณีท่ีเป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทัท่ีคดัไว ้
ไมเ่กนิ 6  เดือน พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน  

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนังสือรับรองการท างานจากหนว่ยงานและส าเนาบตัรขา้ราชการ 
1 ชดุ  เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน

เดินทางคน
เดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสาม ี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย  
 

กรณเีป็น

นักเรียน 

ตอ้งใชห้นังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเทา่นั้น)  
พร้อมส าเนาบตัรนักเรียน หรือนักศึกษา 
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นักศึกษา 
7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้

เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัตอ่ไปน้ี 
1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมอีายุต ่ากวา่ 18 ปี )  หากเด็กเดินทางกบับิดา

ตอ้งมใีบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมใีบรับรองจากบิดา หนังสือยินยอม
สามารถท าท่ีส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมขีอ้ความระบุในเอกสารวา่ให้เด็ก
ชื่ออะไร เดินทางกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์อยา่งไร  เชน่  นายชาย (บิดา ) ยินยอมให้เด็กหญิงสวย 
เดินทางไปตา่งประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง  

 

 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มใิห้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม ่ กต็อ้งช  าระคา่ธรรมเนียมใหม ่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซีา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวซีา่ให้กบัผูร้้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได ้

 


