แกรนด์ฝรั่งเศส 12 วัน 8 คืน

เยี่ยมชมดินแดนแห่งประวัตศิ าสตร์ บริบรู ณ์ไปด้ วยมรดกโลกทางสถาปั ตยกรรมและสถานที่อนั น่าตื่นตาตืน่ ใจ เพลิดเพลินไปกับ
การเยี่ยมชมบรรยากาศเมืองเก่า รวมไปถึงความหรูหราในเมืองชันน
้ าของโลก ตระเวนเดินทางตังแต่
้ เหนือจรดใต้ ในประเทศที่
ยิ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก พร้ อมของฝากที่ระลึกมากมาย เพราะที่นี่คือ ประเทศฝรั่งเศส”
กําหนดการเดินทาง วันที่ 9-20 ส.ค. // 20ก.ย.-1ต.ค. // 4-15 / 11-22 ต.ค. 60
ราคา 102,000.สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินเลโอนาร์โด ดาวินชี ฟีอูมีชีโน - เมืองแซงปอล เดอวองซ์ - เมืองนีซ

วันที่3

โมนาโก - พระราชวังโมนาโก - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส - มอนติ คาร์โล - เมืองนีซ

วันที่4

เมืองกราซ - โรงผลิตน้าํ หอมฟราโกนาร์ - เมืองคานส์ - เมืองอาวีญง

วันที่5

พระราชวังพระสันตะปาปาแหํงอาวีญง - สะพานเลอปง แซงต์เบเนอเซํ - เมืองเลโบซ์ เดอ โพรวองซ์ - ปราสาท
โบราณ ชาโตว์ เดส โบซ์ - สะพานสํงน้ํา ปงดูว์การ์

วันที่6

เมืองนีม - เมืองการ์กาซอน - ปราสาทกอมตัล - เมืองการ์กาซอนใหมํ

วันที่7

เมืองบอร์โดซ์ - มหาวิหารแหํงบอร์โดซ์ - จัตุรัสเปย์ เบอรองด์

วันที่8

เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ - ประสาทช็องบอร์ - เมืองตูร์

วันที่9

เมืองมง แซงต์มิเชล - วิหารเซนต์มเิ ชล - เมืองก็อง

วันที่10

บ๎านของโกลด โมเนต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - นครปารีส

วันที่11

ชมรอบกรุงปารีส - ถนนชองป์เอลิเซํ - ถํายภาพจุดชมวิวหอไอเฟล - ช๎อปปิ้งห๎างแกลลอรี่ลาฟาแยต - สนามบิน
ชาร์ล เดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ

วันที่12

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
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วันที่หนึ่ง |

วันที่สอง |

กรุงเทพมหานคร - ดูไบ - นีซ
นัดพบพร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด๎วยสายการบิน
ระดับโลกอยําง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ”
หมายเหตุ ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชํารถโค๎ช, จองที่พัก,
ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลําช๎าของ
สายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง
ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได๎ หัวหน๎าทัวร์ มี
สิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว
นีซ - แซงปอลเดอวองซ์ - นีซ
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินระดับโลกอยําง ”เอมิเรตส์ แอร์ไลน์”
ไฟลท์ EK371 เวลา 02.25 – 05.35 (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง)
รอเปลี่ยนเครื่องไปยังสนามบินนีซ โค๎ท เดซู กรุงนีซ ประเทศฝรั่งเศสโดยไฟลท์ EK077 เวลา 08.45 – 13.40 น.
(ณ เวลาท๎องถิน่ ปลายทาง) เดินทางถึงเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส
เมื่อผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง และได๎สัมภาระเรียบร๎อย จากนั้นคณะเดินทางด๎วยรถโค๎ชปรับอากาศ นําทําน
เดินทางสูํ “เมืองแซงปอล เดอวองซ์” (Saint Paul de Vence) เมืองเกําแกํที่อยูํบนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียรํา
จุดหมายปลายทางของเหลํานักทํองเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะและของโบราณ ชมบรรยากาศบ๎านเมืองที่ถูกสร๎างด๎วย
หิน พร๎อมประดับด๎วยต๎นไม๎หลากหลายสีสัน ตามแบบของเมืองยุคกลาง (Medieval age) นําทํานชมลานน้ําพุ
โบราณ กลางใจเมือง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให๎ทํานเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนอบอุํน
สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางกลับเมืองนีซ (Nice)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Holiday Inn Nice หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Monte Carlo, Monaco
วันที่สาม |

นีซ - โมนาโก - นีซ
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูรํ าชรัฐโมนาโก รัฐอิสระที่เล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก ทางตอนใต๎ของฝรั่งเศส ทีซ่ ุกซํอนความงามที่
ยิ่งใหญํเอาไว๎ นําทํานชมพระราชวังโมนาโก ที่พํานักอยํางเป็นทางการของเจ๎าชาย(ตําแหนํงของกษัตริย์) แหํง
โมนาโก
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จากนั้นนําทํานสูํ มหาวิหารเซนต์นิโคลัส (Saint Nicholas Cathedral) โบสถ์ประจําชาติและประจําราชวงศ์
โมนาโก เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์โมนาโก อาทิ เจ๎าหญิงเกรซ เคลลี อดีตพระมเหสีของเจ๎าชายและเป็นดารา
ฮอลลีวูด ที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ รวมไปถึงเจ๎าชายเรนิเยร์ที่ 3 กษัตริย์องค์กํอนและพระสวามี ของ
เจ๎าหญิงเกรซ ที่เพิง่ สิ้นพระชนม์ไปเมื่อปี 2005
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเยี่ยมชมเขตมอนติ คาร์โล (Monte Carlo) ด๎วยภูมิประเทศที่ติดชายหาดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทั้งเมือง ทําให๎เมืองนี้ถือเป็นสวรรค์บนดินที่นักทํองเที่ยวหลายคนสนใจที่อยากจะมาเยี่ยมเยือน ด๎วยชายหาดของ
ที่นี่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎อยํางมากมาย เชํนเดียวกับความสวยงามของเมือง โดยเมืองนี้ยังถูกใช๎ให๎เป็น
สนามแขํงรถสูตร 1 หรือ Formula-1 อีกด๎วย ภายในเมืองยังมีคาสิโนที่หรูหราอลังการและเกําแกํทสี่ ุดในโลกอีก
ด๎วย เก็บภาพความประทับใจ และสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางกลับสูํเมืองนีซ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Holiday Inn Nice หรื อเทียบเท่า

Cannes, France
วันที่สี่ |

นีซ - คานส์ - อาวีญง
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ หมูํบ๎านทางตอนใต๎ของฝรั่งเศส เมืองกราซ (Grasse) สถานที่แหํงนี้ขนึ้ ชื่อเรื่องการผลิตน้ําหอม
ของฝรั่งเศสและของโลก เมืองนี้ตั้งอยูํบนเนินเขา โดยรอบบริเวณหมูํบ๎านแหํงนี้จะมีไรํสวนดอกไม๎จํานวนมาก เป็น
วัตถุดิบสําหรับการผลิตน้ําหอม
นําทํานเข๎าชมโรงผลิตน้ําหอมฟราโกนาร์ (Fragonard- Grasse Perfume Factory) โรงงานผลิตน้ําหอมอันเกําแกํ
มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมาที่ยาวนานที่มาพร๎อมกับการสร๎างเมืองแหํงนี้
จากนั้นนําทํานสูํเมืองทําเรือขนาดเล็กอยํางเมืองคานส์ (Cannes) เมืองทีม่ ีสีสันและได๎รบั การจัดงานเทศกาล
เกี่ยวกับภาพยนตร์และแฟชัน่ ตําง ๆ ของโลกอยํางมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ เมืองอาวีญง (Avignon) ระยะทาง 240 กิโลเมตร เมืองโบราณและหัวเมืองสําคัญของแคว๎น
โพรวองซ์ เมืองแหํงนี้เคยเป็นอดีตที่พํานักของพระสันตปาปาแคลม๎องท์ที่ 5 ที่ย๎ายมพํานักในชํวงที่กรุงโรมมีความ
วุํนวายในศตวรรษที่ 14
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Novotel Avignon Nord หรือเทียบเทํา
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วันที่ห๎า |

วันที่หก |

Pont du Gard, France
เยี่ยมชมอาวีญง - เลโบซ์ เดอ โพรวองซ์ - ปงดูว์การ์ - อาวีญง
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานชมพระราชวังพระสันตะปาปาแหํงอาวีญง สถานทีท่ ี่ได๎รับยกยํองให๎เป็นมรดกโลก สร๎างในรูปแบบกอธิก
ถือเป็นสิ่งกํอสร๎างที่สําคัญที่สดุ แหํงหนึ่งในยุโรป และนําทํานชมสะพาน “เลอปง แซงต์เบเนอเซํ” (Le Pont
St.Bénezet) สะพานที่มีชื่อเสียงแหํงเมืองอาวิญง ตัวสะพานทอดยาวไปถึงฝั่งเนิฟ เมืองอีกฟากหนึ่งของเมืองอา
วิญง
จากนั้นเดินทางสูํเมือง “เลโบซ์ เดอ โพรวองซ์” (Les Baux de Provence) เมืองเลโบซ์นั้นถูกสร๎างอยูตํ ามหุบ
เขา ถูกสร๎างขึน้ ในสมัยยุคกลาง และเป็นหนึ่งในหมูํบ๎านทีม่ ีเอกลักษณ์สวยงามที่สุดในฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมอาคารบ๎านเรือนที่สํวนใหญํสร๎างจากหินปูน พบกับร๎านค๎าที่ขายของที่ระลึกในรูปแบบโพรวองซ์ ชมปราสาท
โบราณ “ชาโตว์ เดส โบซ์” (Château des Baux) ซึ่งเป็นของอดีตเจ๎าเมืองที่เคยปกครองเมืองนี้
เมื่อได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางไปชมสะพานสํงน้ํา “ปงดูว์การ์” (Pont du Gard) มรดกโลก 2,000 ปี สร๎าง
โดยจักรวรรดิโรมัน ทํานสามารถเก็บภาพความประทับใจอยํางเต็มที่ จนได๎เวลาอันสมควรเดินทางกลับไปที่เมือง
อาวีญง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Novotel Avignon Nord หรือเทียบเทํา

Carcassonne, France
อาวีญง - นีม - อาร์ลส์ - การ์กาซอน
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําคณะเดินทางสูํ เมืองนีม เมืองเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์และความเกําแกํตั้งแตํสมัยโรมัน โดยเมืองนี้ถูกรักษาไว๎ได๎
อยํางสมบูรณ์มาก จนได๎รับฉายาวํา “กรุงโรมแหํงฝรั่งเศส” โดยจะผํานชมบรรยากาศในตัวเมืองและตรงไปยัง
สนามกีฬาประจําเมืองนีม (Arena of Nimes) เป็นสนามกีฬาแบบโรมันทีม่ ีความสมบูรณ์มากที่สุดแหํงหนึ่งของ
โลก จากนั้นเดินทางตํอไปยังเมืองอาร์ลส์ (Arles) เมืองมรดกโลกที่มีสิ่งกํอสร๎างของชาวโรมันอยูํมากมาย เดิน
สํารวจสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ อาทิ โรงละครแบบกรีกโบราณ สนามกีฬาประจําเมืองอาร์ลส์ เป็นต๎น
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูํ เมืองการ์กาซอน (Carcassonne) ระยะทาง 222 กิโลเมตร ชมเมืองมรดกโลกที่มีประวัติเกําแกํ
กวํา 3,500 ปี โดยมีเอกลักษณ์อยํางมาก ด๎วยการมีกําแพงป้องกันเมืองล๎อมรอบถึง 2 ชั้น มีป้อมปราการถึง 53
ป้อม ถูกสร๎างขึ้นในชํวงยุคกลาง โดยด๎านในจะมีปราสาทของเจ๎าเมืองการ์กาซอนอยําง “ปราสาทกอมตัล”
(Château Comtal) อิสระถํายภาพชมเมือง เมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางสูํเมืองการ์กาซอนใหมํ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel le Terminus หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด |

Bordeaux, France
การ์กาซอน - บอร์โดซ์ - แซงต์ เตมิยอง
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมืองบอร์โดซ์ จังหวัดฌีรงด์ แหํงแคว๎นนูแวลากีเตน เป็น
เมืองที่ขึ้นชือ่ เรื่องไวน์มากที่สุดในโลก โดยมีหลายตําบลที่มีชื่อเสียง เชํน “แซงต์ เตมิยอง” “ปมโรน” “เมด็อค”
เป็นต๎น ตําบลดังกลําวล๎วนแตํเป็นแหลํงปลูกองุํนที่นํามาผลิตไวน์ชั้นดีของโลก โดยที่นี่ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากมาย
ซึ่งถือเป็นสินค๎าเศรษฐกิจลําดับต๎น ๆ ของประเทศฝรั่งเศสอีกด๎วย (ระยะทาง 336 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเยี่ยมชมเมืองบอร์โดซ์ เก็บภาพกับมหาวิหารแหํงบอร์โดซ์ (Bordeaux Cathedral) และศาลากลางของ
เมือง (Palais Rohan) ที่จัตุรัสเปย์ เบอรองด์ (Place pey Berland)
เมื่อได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํเขตแซงต์ เตมิยอง เพื่อชมขั้นตอนการผลิตไวน์และการทดลองชิมไวน์ เขต
แซงต์ เตมิยองนับเป็นเขตพื้นที่เกําแกํที่สุดของแคว๎น ซึ่งได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลก ในฐานะตัวอยํางที่โดด
เดํนของภูมิทัศน์กับไรํองุํนประวัติศาสตร์ โดยมีการรักษาสภาพที่สวยงามตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงทําการ
เพาะปลูกองุํนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตไวน์ชั้นดี โดยมีการกําหนดมาตรฐานการผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพอยํางเครํงครัด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hôtel Mercure Libourne Saint Emilion หรือเทียบเทํา

Château de Chambord, Loire
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วันที่แปด |

แซงต์ เตมิยอง - ตูร์
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
ออกเดินทางสูํภูมิภาคตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ที่เมืองตูร์ แคว๎นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ โดยเมืองตูรถ์ ือเป็นเมือง
ที่ใหญํที่สุดของแคว๎นนี้ โดยแคว๎นนี้มีชื่อเสียงมาจากสถานที่ทํองเที่ยวทางโบราณสถานอันได๎แกํ ปราสาทเกําของ
บรรดาชนชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศสในยุคเรอเนสซองซ์ และถูกยกยํองให๎เป็นพื้นที่มรดกโลกอีกด๎วย ระยะทาง
322 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางเข๎าชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ปราสาทนี้มี
ชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์อยํางมาก โดยตัวปราสาทถูกสร๎างอยูํบนแมํน้ําเลอร์แชค์ ทอดตัวเรียงยาวเปรียบเหมือน
สะพานข๎ามแมํน้ํา มีการสร๎างและตํอเติมอยูํตลอดเวลา รวมไปถึงการขายสํงตํอผํานรุํนสูํรุํนของบรรดาชนชั้นสูง
ของฝรั่งเศส เมื่อได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํปราสาทอีกหนึ่งแหํง ได๎แกํ ประสาทช็องบอร์ (Château de
Chambord) ถูกสร๎างตามพระประสงค์ของกษัตริย์ฟรองซัวร์ที่ 1 แหํงฝรั่งเศส ถือเป็นปราสาทที่ใหญํที่สุดใน
บริเวณลุํมแมํนา้ํ ลัวร์ และเป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์สืบมา เก็บภาพความประทับใจอยํางเต็มอิ่ม จนได๎
เวลาเดินทางกลับเมืองตูร์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel Mercure Tours Nord หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Mont Saint Michele, Normandy
วันที่เก๎า |

ตูร์ - มง แซงต์มิเชล - ก็อง
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือที่แคว๎นนอร์มังดี ณ เมืองมง แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel)
โดยภูมิภาคนี้ถือเป็นบริเวณที่มีเมืองตากอากาศยอดนิยมของฝรั่งเศสอยูํมากมาย ซึ่งตั้งเรียงรายอยูํตามแนวชายฝั่ง
ทางตอนเหนือของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสิ่งกํอสร๎างอันล้ําคําของประเทศฝรั่งเศส ที่ถือเป็นสถานที่ทํองเที่ยวยอด
นิยมลําดับที่ 3 อยูํอีกด๎วย ได๎แกํ วิหารเซนต์มิเชล ระยะเดินทาง 273 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเยี่ยมชมวิหารเซนต์มิเชล วิหารเกําแกํตั้งแตํศตวรรษที่ 13 โดยได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลกอีกด๎วย ตัว
วิหารนั้นถูกสร๎างอยูํบนยอดเขาที่โผลํขึ้นมาริมฝั่งทะเลอยํางโดดเดี่ยว ทําให๎ตัววิหารเซนต์มิเชลนี้โดดเดํนและ
สวยงามสะดุดตาเป็นอยํางมาก
อิสระให๎ทํานเดินสํารวจและถํายภาพกับสถาปัตยกรรมล้ําคําแหํงนี้ จนได๎เวลาอันสมควรเดินทางสูํเมืองก็อง
ระยะทาง 130 กิโลเมตร
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รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel Novotel Caen Côte de Nacre หรือเทียบเทํา

Châteaux de Versailles, Versailles
วันที่สิบ |

ก็อง - แวร์ซายส์ - ปารีส
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํหมูํบ๎านเล็ก ๆ ในชนบทที่มีชื่อวํา จิแวร์นี (Giverny) เพื่อชมบ๎านของ “โกลด โมเนต์” ศิลปิน
ยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ที่โดํงดัง บ๎านสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด๎วยพื ชพรรณไม๎นานาชนิด ห๎องและเฟอร์นิเจอร์ตําง ๆ
ภายในบ๎านยังคงสภาพเดิม การประดับตกแตํงบ๎านภายในสะท๎อนให๎เห็นลักษณะนิสัยของโมเนต์ ไฮไลท์ของบ๎าน
คือสวน 2 แหํง ได๎แกํ สวนไม๎ดอกคลาสสิคในรูปแบบฝรั่งเศส “คลอส นอร์แมนด์” (Clos Normand) และสวนไม๎
น้ํา บริเวณสวนไม๎น้ํานั้นมีสระบัวอันเรื่องชื่อที่เป็นต๎นกําเนิดของภาพเขียนที่โดํงดังที่สุดของโมเนต์ ได๎แกํ “Water
Lilies”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํตําบลแวร์ซายส์ เพื่อเข๎าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญํที่สุดในปฐพี มีการ
ตกแตํงอยํางวิจิตรอลังการ พร๎อมด๎วยมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น พาทํานชมห๎องตําง ๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวน
ด๎านหลังยังยิ่งใหญํอลังการไมํแพ๎ตัวพระราชวัง ตกแตํงด๎วยรูปแบบบาโรก จนสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางไปยัง
นครปารีส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel Mercure Paris หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Eifel tower, Paris
วันที่สิบเอ็ด | เยี่ยมชมปารีส - ดูไบ
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานชมนครปารีส นครที่ขึ้นชื่อวําเป็นผู๎นําของแฟชั่น มนต์เสนํห์อันล๎นเหลือทําให๎เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลก
ที่นักทํองเที่ยวมีความต๎องการมาเยือนมากที่สุด ผํานชมจัตุรัสคองคอร์ด บริเวณที่พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระนาง
มารีอังตัวเนตถูกประหารชีวิต เข๎าสูํถนนชองป์เอลิเซํ เพื่อนําทํานสูํประตูชัย เก็บภาพความประทับใจ พร๎อมชม
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บรรยากาศโดยรอบ ถํายภาพตรงจุดชมวิวหอไอเฟลที่พระราชวังชัยโย โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร๎อยทหารบก
และสุดท๎ายที่โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช๎อปปิ้งกับร๎านค๎าปลอดภาษี รวมไปถึงห๎างสรรพสินค๎าที่โดํงดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห๎างแกลลอรี่ลาฟา
แยต มีสินค๎าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต๎น
เมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินชาร์ล เดอโกล เพื่อทําการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการช๎อปปิ้ง
จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK076 เวลา 21.35 - 07.20 น.
และเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ โดยไฟลท์ EK372 เวลา 09.35 - 18.40 (+1) น. (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง)
วันที่สิบสอง | กรุงเทพมหานคร
18.40 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ (เวลาท๎องถิ่นประเทศไทย)
อัตราคําบริการ ตํอทําน วันที่ 9-20 ส.ค. // 20ก.ย.-1ต.ค. // 4-15 / 11-22 ต.ค. 60
ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน), ห๎องพัก 3 ทําน (Triple) ทํานละ
เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 หรือ 2 ทําน โดยมีเตียง ทํานละ
เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ๎ หญํ 2 ทําน โดยไมํมีเตียง ทํานละ
พักห๎องเดี่ยว (Single room) จํายเพิ่มทํานละ
พักห๎องเดี่ยวใหญํ (Double Single use) จํายเพิ่มทํานละ
ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ผู๎ใหญํหักทํานละ
ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทํานละ
ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จํายเพิ่มทํานละ

(งดแถมกระเป๋า)
102,000.91,800.81,600.16,500.สอบถาม.29,000.สอบถาม.สอบถาม.-

เพื่อประโยชน์ของผูเ๎ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทํานทําการจองทัวร์แล๎ว ทางบริษัทฯจะถือวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลําว
คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษีสนามบิน
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 คําเข๎าชมสถานที่ สะพานปงดูว์การ์, ไวน์เทส, ปราสาทเชอนงโซ, ปราสาทช็องบอร์, มง แซงต์มิเขล, บ๎านโมเนต์, พระราชวังแวร์
ซายส์
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ ในกรณีทีทํานมีข๎อจํากัดใน
การรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลํวงหน๎าเพื่อความเหมาะสม
 คําธรรมเนียมวีซําประเทศฝรั่งเศส (เชงเก๎น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 9 คืน**
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.
คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000
บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว (หาก
มีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของสัมภาระและเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์)
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําทิปคนขับรถ 2 ยูโรตํอคนตํอวัน
อัตรานี้ไมํรวม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก คําอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎ นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
*กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 20,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ เงินมัดจํา
ดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทํา
การ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคมและเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการ
บินเรํงออกบัตรโดยสาร) หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ตํอบุคคลดังตํอไปนี้ (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับบุคคลดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎ วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตําง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกถึงการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางทํองเที่ยว
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ และต๎องการแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิ ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร๎าง
ความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง
ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะ
ทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) /
เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหมํ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 60 วันทําการ
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 30 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 15 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
•ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคําทัวร์
เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง
•หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได๎ โดยสามารถยืน่ ขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น (แตํจะต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND)
•หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซํา ตามหลักการ
พิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให๎นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร๎อมกันทัง้ หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลําวข๎างต๎น หากในกรณีที่ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎
ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน
การเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคําทัวร์ให๎แกํผู๎เดินทางเต็มจํานวน ยกเว๎นคําวีซําในกรณีที่มีการยื่นแล๎ว)
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับชํวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันได๎แกํ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด
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•ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํมีการคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชํวงเวลาวันเดินทางสามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 30 วันทําการโดยไมํเสียคําใช๎จํา
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
•ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ
คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู๎กําหนด และทางบริษัทฯ ไมํ
สามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
•กรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษทั ฯ ได๎ดาํ เนินการออกตัว๋ เครือ่ งบินไปแล๎วนัน้ ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND เงินตามระบบของ
สายการบินเทํานั้น และหากทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้น
สามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได๎ โดยขึ้นอยูํกับ
เงื่อนไขในแตํละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวน หรือทั้งหมด
ล๎วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
ตามที่สายการบินได๎แจ๎งยกเลิกการเก็บคําธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์
สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin/Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน และอาจจะ
ทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันกับกลุํมคณะของทํานตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต๎สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูํในบริเวณอุทยานแหํงชาติ หรือเขตพื้นที่
เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไมํเกิน 18 องศาเซลเซียสตํอปี จะไมํมีเครื่องปรับอากาศในห๎องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม
ให๎บริการเฉพาะในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมในชํวงเวลาดังกลําว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และไมํมีอํางอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความ
สะดวกสบายและห๎องที่ใหญํกวําเดิม ทํานสามารถจํายเพิ่มเติม เพื่อให๎เป็นห๎องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได๎
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สถานทีเ่ ข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชมนั้น ๆ ปิดทํา
การ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือการเปิดรับจองผํานทาง Online ซึ่งหากในชํวงวันเวลาเดินทางดังกลําวที่คณะจะเข๎า
ชมและไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคํา Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎
 และหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง ที่เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทาง
บริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระคํา Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่
เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์นี้ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทํานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทําน
สามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธ
ได๎ หากสัมภาระของทํานมีน้ําหนักเกินกวําที่กําหนด
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว๎าง+
ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีการบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎มีน้ําหนักไมํเกิน
20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระคําใช๎จํายใน
น้ําหนักสํวนที่เกิน ทั้งนี้เจ๎าหน๎าที่จะทําการสํง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ให๎แกํทํานในชํวงกํอนวันเดินทาง โปรด
ศึกษาโดยละเอียด
 กระเป๋า สัมภาระที่มีล๎อเลื่อน และมีขนาดใหญํเกินกวําขนาดมาตรฐาน ไมํเหมาะแกํการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะ
ในการเดินทาง ได๎แกํ เครื่องบิน รถโค๎ช รถไฟ เป็นต๎น โปรดพิจารณาในการใช๎งานดังกลําว
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู๎โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน โดยทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบ
ตํอการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญํที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตํกฎของ
สายการบินนั้นๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม
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การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด
ผู๎เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผํานการพิจารณาวีซําแล๎ว กํอนวันเดินทาง
จะต๎องชําระคําเดินทางสํวนที่เหลือเสียกํอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลํอยเลํมคืนมาแล๎วเทํานัน้ )
เอกสารในการยื่นวีซําของประเทศฝรั่งเศส ใช๎เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ
(ในการยื่นคําร๎องขอวีซํา ขอความกรุณาทุกทํานมาสแกนลายนิ้วมือด๎วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร๎องขอวีซําประเทศฝรั่งเศส)
ศูนย์ TLScontact สาทรซิตที้ าวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต๎ (ใกล๎สถานีรถไฟฟ้าชํองนนทรี)
1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ทํานจะต๎องนําไปแสดงด๎วย เพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
2. รูปถํายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดํา และห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูปไมํสวมแวํนตา และต๎องเห็นหูและคิ้วอยํางชัดเจน
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยํา
/ สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํ ต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุ
ตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว
หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตํละประเทศ ต๎องออก
เอกสารใหมํ ไมํเกิน 1 เดือน กํอนการไปยื่นวีซําในแตํละประเทศ)
5. Pay slip ย๎อนหลัง 3 เดือน ( ถ๎ามี )
6. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทพร๎อมวัตถุประสงค์ที่คัดไว๎ไมํเกิน 6 เดือน
7. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สํวนตัวของผู๎เดินทางย๎อนหลัง 3 เดือน ( ภาษาอังกฤษ ) โดยต๎องอัพเดทถึงเดือน
ปัจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก
เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎ จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา เพื่อเป็นการ
งํายตํอการอนุมัติวีซํา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรอง
คําใช๎จํายให๎บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
8. กรณีที่บริษัทของทําน ทํานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1
– 6 แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของ
ทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
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9. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
10. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
11. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วํา ทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง
12. หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลา
นัดหมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวด๎วยเชํนกัน
13. กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวี ซําของทําน
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวํา
ทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นทุกประการ
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