
  

 
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินมาเพนซ่า กรุงมิลาน (อิตาลี)  
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบินไทย  

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก ในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน  จากนัน้
เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

 
 

 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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วันทีส่อง มิลาน - เจนัว - มองติกาโล (รัฐโมนาโก)   
00.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG940  
07.10 น. พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศอิตาลี เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร ์โคลมับสั นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและ
เป็นชาวยุโรปคนแรกที่คน้พบทวีปอเมริกา เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี 
เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ระดับประดาไปด้วยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสี
สไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดมูีมนตข์ลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่า
ยุคโรมัน เมืองแห่งนี ้เป็นดั่ งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เริ่มตน้การเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata 
Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน , Porto 
Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตวน์  า้ (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรป, เครื่องเล่น Lift Bigo ที่ทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio 
งดงามดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบ้นผนงัอาคาร เล่าเรื่องราวเก่ียวกับนกับุญ
เซนตจ์อรจ์ปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินคา้แห่งแรกของ
อิตาลี, Cathedral สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญจอหน์เดอะ
แบบติสต ์ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรม
แบบโรมันเนสกอ์ย่างลงตวั, Porta Soprana ประตสูู่เมืองฝ่ังตะวนัออกที่จะพา
ท่านไปสู่บา้นของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ ์ผู้ปกครอง
สาธารณรฐัเจนัว, Palazzi dei Rolli ไดร้บัการดูแลใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลาย
แห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า ไดร้ับการดูแลจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลก 

 

 
 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย จากนัน้เดินทางเขา้สูม่อนเตกาโล เที่ยวชมโมนาโก เมืองที่ตัง้อยู่ท่ามกลางทอ้ง

ทะเลสวย, หมู่ตกึระฟ้า, และทวิเขาอนังดงาม ผ่านชมมหาวิหารที่เคยใชจ้ดังาน 
พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้หญิงเกรซ-เคลลี แห่งโมนาโคสตรีผูส้งูศกัด์ิที่
ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดา ที่โชคชะตาพลิกผนัใหเ้ป็น
เจา้หญิงในราชวงั วนันีเ้ธอเป็นต านานที่ไม่ใช่เพียงเจา้หญิงผูเ้ลอโฉม แต่เธอ
น าพาชื่อเสียงใหโ้มนาโกเป็นที่รูจ้กั ดา้นสาธารณะประโยชน ์ องคก์รการกศุล
ต่าง ๆ มากมาย แลว้ไปถ่ายรูปกบัปาเล เดอ แปรงซ ์ (Palais De Princes) 
ปราสาทที่ประทบัของเจา้ชายแห่งรฐั สรา้งขึน้บนสว่นที่เป็นเดอะรอ็กท่ามกลาง
ทิวทศันอ์นังดงาม แลว้ไปชมวิวทิวทศันท์ี่ขนาบดว้ยท่าเรือสองแห่งคือ Port De 
Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอรช์อนัหรูหราแสดงถึงความมั่งคั่ง
และร  ่ารวยของดินแดนแห่งนี ้ 

 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั FAIRMONT MONTE CARLO หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
https://www.fairmont.com/

monte-carlo/  
วันทีส่าม รัฐโมนาโก - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝร่ังเศส - กราซ - โรงงานน ้าหอม - 

คานส ์- เลโบเดอโพรวองซ ์- อาวีญง 
อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองนีซ (Nice) มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของประเทศ

ฝรั่งเศสในแควน้ที่ชื่อว่า โพร วองซ-์แอลป์-โกต-ดาซูร ์ (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) รมิฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปดว้ย
นกัท่องเที่ยวที่จะมาเดินกนัอยู่ที่ถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส 
(La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จดัไดว่้าเป็นเมืองที่น่าเดินชม  

https://www.fairmont.com/monte-carlo/
https://www.fairmont.com/monte-carlo/


EUR36_BEST OF FRANCE 11 DAYS (9 – 19 April ‘20)_Update 28.01.2020            3/11 

บรรยากาศแบบชาวโพรวองซเ์ป็นอย่างยิ่ง 
 หลงัจากนัน้เดินทางสูเ่มืองกราซ (Grasse) หรือที่รูจ้กักนัในนาม     “เมืองหลวง

แห่งโลกน า้หอม” การผลติน า้หอมทัง้หลายสว่นใหญ่เริม่ตน้ที่นี่โรงงานผลิต
น า้หอมที่มีประวตัิศาสตรย์าวนาน เปิดใหท้่านไดช้มเรื่องราวและขัน้ตอนการ
ผลิต จากนัน้ พาท่านเที่ยวชมเมืองคานส ์ เมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาติที่จดั
ขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทกุปี หากใครที่คลั่งไคลด้าราแลว้ละก็พลาด
ไม่ไดท้ี่กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดที่หนา้ปาเล ่ เด เฟสติวาล (Palais des 
Festivals) ที่เหลา่ดาราชื่อดงัทัง้หลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้หเ้ป็นที่ระลกึ เมือง
คานสย์งัเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหรารมิชายหาดรเิวียรา่ และถนนที่ทอดยาวรมิ
ชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครวัเซท (La Promenade 
de la Croisette) นอกจากนีย้งัมีท่าจอดเรือยอรช์ล  างาม ๆ ของบรรดามหา
เศรษฐีทัง้หลายดว้ย 

(43.7 ก.ม.) 

 
(20 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย จากนัน้เดินทางต่อสูเ่มืองเลโบเดอโพรวองซ ์ Les Baux de Provence เมือง

โบราณที่ตัง้อยู่บนภเูขาสงู ซึ่งปัจจบุนัยงัคงรกัษาเอกลกัษณข์องบา้นเรือน 
ชมุชน ตลอดจนศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เป็นหมู่บา้นที่
ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น “หนึ่งในหมู่บา้นที่สวยที่สดุในฝรั่งเศส”  จากนัน้คณะเดิน
ทางเขา้สูเ่มืองอาวีญง Avignon เมืองประวตัิศาสตรร์มิแม่น า้โรหน์ 

(287 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั AVIGNON GRAND HOTEL หรอืเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.avignon-grand-

hotel.com/en/  
วันทีส่ี่ อาวีญง - ท่อส่งน ้าโรมัน ปงตด์ูการ ์ - เมืองโบราณการก์าซอน จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวตัิศาสตรร์มิแม่น า้โรน (Rhône) และ

เป็นที่ตัง้ของพระราชวงัของพระสนัตะปาปา (Palais des Papes) ที่ไดย้า้ยที่
พ านกัมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 เป็นเมืองศนูยก์ลางทางการคา้
ศาสนา ศิลปวฒันธรรมที่ส  าคญัของแควน้ นอกจากนีย้งัมีสะพานที่มีชื่อเสียงคือ 
สะพานเซนตเ์บเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานแห่ง
เมืองอาวีญงสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1177 จากนัน้ออกเดินทางสูเ่ขตหบุเขาแม่น า้โรน 
แม่น า้สายส าคญัของภมูิภาคนี ้ ผ่านชมไรอ่งุ่นที่มีชื่อเสียงชาโตเนิฟ-ดเูปบ ไร่
องุ่นที่เลื่องชื่อในการผลิตไวนข์าว และไวนแ์ดง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย แลว้น าท่านไปชมปงต ์ด ูการ ์(Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรยท์ี่ชาวโรมัน

สรา้งเม่ือ 2000 ปีมาแลว้ คือทางส่งน า้ซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน า้
ได ้34.8 ลา้นลิตรต่อวนั ปงดกูาร ์เป็นสะพานส่งน า้จุดหนึ่งในการสง่น า้ระหว่าง 
เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ไดข้ึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจาก UNESCO เม่ือปี 1985  

บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองการก์าซอนในแควน้ล็องกด์อค-รูซียง Languedoc-
Roussillon  มีที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขาปีเรเน่เป็นฉากหลัง มี
แสงแดดอนัอบอุ่นเกือบตลอดปี  

 
 

http://www.avignon-grand-hotel.com/en/
http://www.avignon-grand-hotel.com/en/
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DES TROIS CARCASSONNE หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
https://www.hotel-

destroiscouronnes.com/fr/  
วันทีห้่า การก์าซอน – เมืองตูลูส - ไวนเ์อสเตท POMEROL & SAINT 

EMILION - บอรโ์ด 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่ที่ยวชมเมืองเก่าการก์าซอน เสน้ทางสายวฒันธรรมที่สืบ

สานมาตัง้แต่ครัง้ก่อนประวตัิศาสตร ์ จนถึงยคุโรมนัที่จะเหน็ไดจ้ากรอ่งรอยของ
ก าแพงเมือง และปอ้มปราการอนัแข็งแกรง่ในยคุกลาง 

 

 หลงัจากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองตลูสู (Toulouse) เมืองอตุสาหกรรมทาง
ตอนใตข้องฝรั่งเศสและเป็นเมืองที่มีเอกลกัษณพ์ิเศษดว้ยการก่อสรา้งอาคารที่
ส  าคญัต่างๆดว้ยอิฐจนไดร้บัสมญานามว่า ‘’เมืองแห่งอิฐสีแดง’’ 

(93.4 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางสูเ่ขตพืน้ที่การผลิตไวนอ์ีกแห่งหนึ่งแซ็ง-เตมีลียง Saint-Emilion 

นบัเป็นเขตพืน้ที่ที่เก่าแก่ที่สดุของแควน้ ซี่งองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเป็น
เขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะที่เป็นตวัอย่างที่โดดเด่นของภมูิทศัน ์ ไรอ่งุ่น
ประวตัิศาสตร ์ ที่รกัษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปัจจบุนั และยงัคงท าการ
เพาะปลกูองุ่นที่ยงัคงรกัษาคณุภาพองุ่น เพื่อเป็นวตัถดุิบส าหรบัผลิตไวนใ์น
ภมูิภาคไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี โดยมีการก าหนดมาตรฐานการผลิต และการ
ตรวจสอบคณุภาพอย่างเครง่ครดั จากอดีตจนถึงปัจจบุนัไวนแ์ซ็งเตมีลียง ไดร้บั
การยกย่องว่าเป็นไวนท์ี่มีคณุภาพเป็นเลิศ มีรสชาตินุ่มนวล สีสนัสดใส และบ่ม
ไดค้ณุภาพมากที่สดุของบอรโ์ด ถึงแมว่้าจะมีการผลิตไดเ้ป็นจ านวนนอ้ยแต่
คณุภาพที่ไดน้ัน้กลบัตรงกนัขา้ม จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ Pomerol เขตพืน้ที่
การท าไรอ่งุ่นที่เล็กที่สดุในเมืองบอรโ์ด ดว้ยเนือ้ที่การท าไรอ่งุ่นเพียง 5,000 ไร ่
น าท่านชมขัน้ตอนการผลิตไวน ์และ wine tasting ที่มีการผสมจากพนัธุอ์งุ่นถึง 
3 ชนิดไดแ้ก ่Merlot 75%, Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon 
7%  

 

 

 น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองบอรโ์ด Bordeaux เมืองหลวงของแควน้อากีแดน 
เป็นเมืองท่าใกลช้าย ฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ฝรั่งเศส มีแม่น า้การอนไหลผ่านออกสูม่หาสมทุรแอตแลนติกที่เมืองซูลกั-ซูร-์
แมร ์เขตท่าเรือปอรต์เดอลาลนู Port de la Lune ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดก
โลกจากองคก์รยเูนสโกในปี 2007 ตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 บอรโ์ดมีชื่อเสียงและเป็น
แหลง่ผลิตไวนค์ณุภาพที่จดัอยูใ่นกลุม่ AOC (Appellation d'Origine 
Contrôlée) ซึ่งไวนด์ี ๆ ของฝรั่งเศส มกัจะอยู่ในกลุม่นี ้

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
https://www.ihg.com 

วันทีห่ก บอรโ์ด - น่ังรถไฟ TGV สู่เมืองตูร ์เมืองแห่งปราสาทลุ่มน ้าลัวร ์ 
 - ชาโตชองบอรด์  

พุธ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
07.26 น. เดินทางสูเ่มืองตรู ์โดยรถไฟด่วน TGV   
10.09 น. คณะถึงเมืองตรู ์ Tours ในเขตแม่น า้ลวัรท์างตอนเหนือและแม่น า้แชรท์างตอน

ใต ้ มีประวตัิศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนาน จตัรุสัเมืองเก่า เรียงรายไปดว้ยบา้นกึ่งไมซุ้ง
 

https://www.hotel-destroiscouronnes.com/fr/
https://www.hotel-destroiscouronnes.com/fr/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/paris/parhb/hoteldetail?cm_mmc=Googl-_-FR-_-PARHB
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ที่สรา้งมาตัง้แต่สมยัยคุกลาง เป็นเมืองคลาสสิคที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง จากนัน้ รถ
โคช้รอรบัคณะและน าท่านเดินทางสูช่าโตเชอนงโซ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย รถโคช้รอรบัคณะแลว้เดินทางสู่ชาโตชองบอรด์ มหาปราสาทแห่งลุ่มน า้ลวัร ์มี

แม่น า้สายยาวที่สดุของฝรั่งเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือ
ชาโต Chateau ของกษัตริยแ์ละเชือ้พระวงศ ์ในจ านวนทัง้หมดชาโตชองบอรด์ 
Chambord นบัเป็นความปรารถนาสงูสดุของนกัท่องเที่ยว  พระเจา้ฟรองซวัสท์ี่ 
1 ทรงโปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1519 หลงัน าทพัไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลานเพื่อ
ไวร้บัรองพระสหาย และไวเ้ป็นที่ประทบัเม่ือมาลา่สตัว ์ลีโอนารโ์ด ดาวินชี เป็นผู้
ร่างโครงสรา้ง ต่อมาภายหลัง Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและ
ทีมงาน ไดน้  าเคา้โครงสรา้งนีไ้ปปรบัปรุงเป็นแบบสมบูรณ ์ปราสาทแห่งนีต้ัง้อยู่
ท่ามกลางสวนป่า ที่มีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร ์ไมท้ี่ท  าโครงและพืน้เป็นไม้
โอ๊กจากป่าบริเวณปราสาท  หลงัคาและส่วนตกแต่งที่เลียนแบบจากหินอ่อน 
ดา้นหน้าทางเข้าปราสาทเป็นลานกวา้งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ 
ฟรองซวัสท์ี่ 1 ดา้นหลงัเป็นโบสถ ์และที่ประทบัของกษัตรยิ ์ทางขึน้ปราสาทท า
เป็นบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซอ้นกันอยู่ท  าใหข้ึน้และลงแยก
จากกนัไดเ้ป็นอิสระ ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

(77.8 ก.ม.) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั  
www.novotel.com 

วันทีเ่จ็ด ตูร ์– ปราสาทชาโตเชอนองโช - แซงตม์าโล  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. คณะเดินทางถึงลุม่แม่น า้ลวัร ์ น าคณะเขา้ชมภายในชาโตเชอนงโซ Château 

de Chenonceau สรา้งบนฝ่ังแม่น า้แชร ์ และสรา้งมาก่อนหนา้ที่จะมีหลกัฐาน
ทางเอกสาร เม่ือครสิตศ์ตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต ์เดอลอรม์ สถาปนิก
เรอเนซองสต์ระกลูเมเนียร ์ Menier ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ 
เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์
ตอนตน้ ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยคุกลางลอ้มรอบดว้ยคนู า้ ประตู
ทางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่นดว้ยหนา้ต่าง
ประดบักระจกสี, หอ้งบรรทม, หอ้งกรีน เป็นลกัษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเน
ซองส ์ หอ้งรบัรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี่ 1, หอ้งพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 
และหอ้งโถงตกแต่งดว้ยเพดานโคง้สนัที่มีหินหลกั แยกจากกนัเป็นเสน้ขาด ถือ
ว่าเป็นหอ้งที่แกะสลกัที่สวยที่สดุหอ้งหนึ่งในการตกแต่ง แบบเรอเนซองสแ์บบ
ฝรั่งเศส 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนัน้เดินทางต่อสูเ่มืองแซงตม์าโล St. Malo เมืองพกัผ่อนตากอากาศ อยู่ใน

แควน้บรทิทาน ี(Brittany) หรือแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มีชื่อเสียงเรียงนาม
ว่าเป็นเมืองท่าที่สวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของชาวยโุรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือ
จะถกูลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงสงูและปอ้มปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร 
ใหค้วามรูส้กึเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลดัเลย และที่แซงมาโลนีก้็อยู่ไม่ใกลไ้มไ่กล
จากมงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ที่ตัง้ของวิหารกลางน า้ สิ่งมหศัจรรยแ์ละ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัของประเทศฝรั่งเศส 

(322 ก.ม.) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.novotel.com/
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 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั OCEANIA ST.MALO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.oceaniahotels
.com  

วันทีแ่ปด แซงตม์าโล - มงตแ์ซงตม์ิเชล - กรุงปารีส  ศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองมงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-Michel) อนัเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบั 3 ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อท่านเที่ยวชมเมือ
งมงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตัง้ของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่ง
หนึ่งในยโุรปเทียบไดก้บัมหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์ห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขต
แควน้นอรม์งัดี สถานที่แห่งนีไ้ดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึ่ง
ในมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอนัดบั 3 
ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายน ์ มงตแ์ซงต-์มิเชล 
สรา้งมาหลายยคุหลายสมยัเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสรา้งจนปี ค.ศ.966 
นกับวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรียไ์ดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึน้ใหม่
เป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวิหารตัง้อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 75 เมตร จากนัน้มีการสรา้งต่อเติมหลายยคุหลายสมยั เม่ือครัง้ที่
แควน้นอรม์งัดีเจรญิรุง่เรือง 
 

 
(55.9 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สูก่รุงปารีส ศนูยก์ลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหา

นครทนัสมยัที่ไม่เคยหยดุนิ่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่สวยที่สดุในโลกส าหรบัอีก
หลายๆ คน  

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-

montparnasse.com 
วันทีเ่ก้า ปารีส - ปราสาทชาโต โว เลอ วิ กงต ์- ปารีส  เสาร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ชาโต โว เลอ วิ กงต ์(Château de Vaux-le-Vicomte) เลอโนตร ์

ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบตวัปราสาท และสวนฝรั่งเศสแบบบาโรค ในค.ศ.ที่ 17 ใหม้ี
ความยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการ ตามค าสั่งของเสนาบดีกระทรวงการคลงันามว่า
ฟเูกต ์ผูม้ีรสนิยมอนัเลิศวิไล ในยคุสมยัของพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ชมความหรูหรา
อลงัการของการตกแต่ง ทัง้เฟอรน์ิเจอร ์ และงานศิลปะที่หาชมไดย้าก สถานที่
แห่งนีเ้ป็นที่พบปะสงัสรรคข์องบรรดานกัปราชญ ์ นกัเขียน กวี และศิลปิน จน
กลายเป็นโศกนาฏกรรมของเจา้ของคฤหาสนแ์ห่งนี ้

(75 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางกลบัสูม่หานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกที่ซึ่ง

เปรียบเสมือนสวรรคข์องนกัชอปปิ้งจากทั่วทกุมมุโลก หรือเมืองที่เป็นที่ขนาน
นามว่าเป็นมหานครปารีสอนัสดุแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศของหอสงู
ตะหง่านตาที่เป็นที่รูจ้กัในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พรอ้มทัง้ดว้ยสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตรอ์ีกมายมายภายในเมืองแห่งนี ้ ผ่านชมถนนชองป์เซ
ลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. รม่รื่นไป
ดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้ น า้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลิศ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสนัตลอด 24 ชั่วโมง จนได้
ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 

https://www.oceaniahotels.com/
https://www.oceaniahotels.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.hotel-
montparnasse.com 

วันทีสิ่บ ปารีส – ชอปป้ิง -  บ้านโมเนต ์- เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาทติย ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนดท์ี่โด่งดงัของฝรั่งเศส อาทิ สินคา้ประเภท น า้หอม

,เครื่องส าอางค,์ เครื่องประดบั, เครื่องแต่งกายในรา้น Duty Free ที่คืนภาษี
ใหก้บันกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สูจ่ิแวรน์ี (Giverny) เพื่อชมบา้นโมเนตศ์ิลปินอิมเพรสชั่น

นิสมท์ี่โด่งดงั  **บา้นโมเนต่์ เปิดใหเ้ขา้ชมในระหว่างวันที ่ 24 มี.ค. - 1 พ.ย. 
2562 ดงัโปรแกรมทวัรใ์นระหว่างวนัที ่2 พ.ย. 62 - 23 มี.ค. 63 จะไม่รวมค่า
เขา้ชมบา้นโมเนต่ ์ในกรณีทีปิ่ดท าการ ทาง** 

 
17.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินสนามบินชารล์เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียมเดินทาง

กลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

21.20 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG933  
วันทีสิ่บเอ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร ์
13.35 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

** 9-19 เม.ย. 2563 ** 111188,,000000..--  110077,,000000..--  9955,,000000..--  2200,,000000..--  --  --3344,,000000..--  
--2277,,000000..--  

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ เทสติง้ไวน ์/ รถไฟ TGV จากบอรโ์ดสู่เมืองตรู ์/ ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอรด์ / มงตแ์ซงตม์ิเชล / ชาโต โว 

เลอ วิ กงต ์
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะ
ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) 
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพื่อความเหมาะสม 

✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 € / ท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่ฝรั่งเศส (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่าน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่



EUR36_BEST OF FRANCE 11 DAYS (9 – 19 April ‘20)_Update 28.01.2020            9/11 

ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คนื 100% ของเงนิค่าบรกิาร 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสิบหา้วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัที่น าเที่ยว ไม่
ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน
ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
2.3  ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทาง
บรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียน

แอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่
ละประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 
ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 
ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 
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▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาด
กะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึง่จะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1144  วนัท าการวนัท าการ  
  ((กการขอวีซ่าประเทศฝารขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศสผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา รั่งเศสผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  ณ ศนูยร์บัค ารอ้งณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส)ขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส)  

**ส  าหรบัท่านที่เคยสแกนลายนิว้มือในกลุม่เชงเก้**ส  าหรบัท่านที่เคยสแกนลายนิว้มือในกลุม่เชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจง้บรษิัทฯลว่งหนา้**นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจง้บรษิัทฯลว่งหนา้**                                                                                            
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ยอ้นหลงั 6 เดือน การเงินตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มกีารเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น
เมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายใน
ครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงาท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง   
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการประการ 

 


