
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT267
ทวัรย์ุโรป แกรนดฝ์รังเศส เจาะลกึฝรังเศส 10 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป ฝรังเศส ยุโรปตะวันตก , 10 วัน 7 คนื ,

COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL  , HOLIDAY INN BERN WESTSIDE HOTEL  , HOTEL MERCURE GRENOBLE
CENTRE ALPOTEL  , CHATEAU DE TAULANE  , MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL  , HOTEL
MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE

ปารสี - ปราสาทโวเลอวกีงต ์- Duty Free Shop - หา้งแกลลอรลีาฟาแยตต ์- นงัรถไฟ TGV สูเ่มอืงอาวญีง 
ทอ่สง่น้าํปงต ์ดู การ ์- หมูบ่า้นกอรด์ - หมูบ่า้นกอรด์ - โบสถแ์อ็บบเีดอซนีอคค ์- หมูบ่า้นเลโบเดอโพรวองซ ์
รฐัโมนาโก - บ่อนคาสโินมองตกิาโล - โมนาโก - ปาเลเดอแปรงซ ์- นซี - แซงตป์อลเดอวองซ ์- กราซ 
โรงงานผลติน้าํหอม - หมูบ่า้นมสูตเิยร่แ์ซงตม์าร ี- ชอ่งแคบเวอรด์ง - วาเลนซอล - ชมทุง่ลาเวนเดอร์

เกรโนเบลิ - อานซ ี- กรงุเบริน์ - หอนาฬกิา - ซูรคิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สูส่นามบนิชารล์ เดอโกล กรุงปารสี (ฝรงัเศส)

21.00 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบนิไทย เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก
ในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ จากนันเชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก



**หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได*้**

วนัท ี2
ปารสี - ปราสาทโว เลอ วกีงต ์- ปารสีอสิระชอ้ปปิง

00.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ปารสี ประเทศฝรงัเศส โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG930

07.05 น.
สนามบนิชารล์เดอโกล กรุงปารสี ประเทศฝรงัเศส ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

รถโคช้รอรับคณะเพอืเดนิทางสู ่เมอืงเมลนั ทางทศิใตข้องกรุงปารีส 

เพอืเขา้ชมปราสาทเกา่แก ่“โว เลอ วกีงต”์ คฤหาสนห์รูหราของอดตีเสนาบดคีลังในสมัยพระเจา้หลยุสท์ ี14
ทสีรา้งชอืและแสดงความโออ้วดฐานะแกช่าวเมอืง ซงึสดุทา้ยถูกจับและรบิทรัพยส์นิ เนืองจากสรา้งความไม่พอพระทัยแดพ่ระเจา้หลยุสท์ ี14
อย่างมาก ทําใหพ้ระองคดํ์ารสิรา้งพระราชวังแวรซ์ายส ์ในภายหลัง เพอืใหย้งิใหญ่กวา่และสวยงามกวา่ทคีฤหาสนว์กีงต์

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะเดนิทางเขา้สู ่มหานครปารสี 

จากนันอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ตา่ง  ๆอาท ิน ้าํหอม เสอืผา้ กระเป๋า เครืองสําอาง ทรีา้น Duty Free Shop
ทมีสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทยีวเทา่นัน

แลว้มเีวลาใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ใน หา้งแกลลอร ีลาฟาแยตต ์ทมีแีบรนดช์นันําจากทัวทกุมุมโลกเปิดใหบ้รกิารในหา้งแหง่นี

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
ปารสี - นงัรถไฟ TGV สูเ่มอืงอาวญีง - ทอ่สง่น้าํปงต ์ด ูการ์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําคณะเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ Paris Gare Lyon เพอื นงัรถไฟ TGV สู ่เมอืงอาวญีง Avignon เมอืงประวัตศิาสตรร์มิแม่น ้าํโรหน์
และเป็นทตัีงของพระราชวังของพระสนัตะปาปา Palais des Papes ทไีดย้า้ยทพํีานักมาทนีีในระหวา่งปี ค.ศ.1309-1423
เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรมทสํีาคัญของแควน้ 

นอกจากนียังมสีะพานทมีชีอืเสยีงอันไดแ้ก ่สะพานเซนตเ์บเนเซ ่Pont Saint-Bénézet หรือเรียกอกีชอืหนงึวา่สะพานแหง่เมอืงอาวญีง สรา้งเมอืปี
ค.ศ. 1177 

นําคณะเดนิเลน่ชมเมอืงจนไดเ้วลาอันสมควรแลว้นําคณะเดนิทางสูภั่ตตาคาร (08.37-11.20)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่เขตหบุเขาแมน่้าํโรหน์ แม่น ้าํสายสําคัญของภมูภิาคนี 

นําทา่นไปชม ปงต ์ด ูการ ์Pont du Gard หนงึในสงิมหัศจรรยท์ชีาวโรมันสรา้งเมอื 2,000 ปีมาแลว้คอืทางสง่น ้าํซงึมคีวามยาว 275
เมตรสามารถสง่น ้าํได ้34.8 ลา้นลติรตอ่วัน ปงดกูาร ์เป็นสะพานสง่น ้าํจดุหนงึในการสง่น ้าํระหวา่งเมอืง Uzès และเมอืง Nîmes ซงึมรีะยะทางถงึ
50 กโิลเมตรไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมอืปี 1985

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
อาวญีง - หมูบ่า้นกอรด์ - โบสถแ์อ็บบเีดอซนีอคค ์- หมูบ่า้นเลโบ เดอ โพรวองซ ์- อาวญีง

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเขา้สูบ่รรยากาศแหง่โปรวองซ ์ชม 2 หมู่บา้นทสีวยทสีดุในโปรวองซท์ศีลิปินชอืดังแวนโก๊ะห ์(Van Gogh)
ยังหลงใหลและใชช้วีติผลติงานศลิปะทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก หมูบ่า้นกอรด์ (Gordes)
เมอืงเกา่แกท่มีากดว้ยเสน่หน่์าหลงใหลเป็นอกีเมอืงทตัีงอยู่บนยอดเขาในแถบเทอืกเขา Luberon
บันทกึภาพจากจดุชมววิทมีองเห็นหมู่บา้นในมุมทสีวยทสีดุ 

จากนันเยียมชม โบสถแ์อ็บบเีดอซนีอคค ์(Abbaye de Senanque) ทมีทีุง่ดอกลาเวนเดอรส์มี่วง ปลกูเป็นแปลงสวยงามอยู่ดา้นหนา้
ซงึทุง่ดอกลาเวนเดอรแ์หง่นีจะบานสะพรังตังแตเ่ดอืนมถิุนายน ไปจนถงึวันท ี14 กรกฎาคม
ซงึทังหมดจะถูกเก็บเกยีวในวันชาตขิองประเทศฝรังเศส มเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจ

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หมูบ่า้นเลโบเดอโพรวองซ ์Les Baux de Provence เมอืงโบราณทตัีงอยู่บนภเูขาสงู ซงึปัจจบัุนยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบา้นเรือน ชมุชน
ตลอดจนศลิปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเป็นหมู่บา้นทไีดรั้บคัดเลอืกใหเ้ป็น “หนงึในหมู่บา้นทสีวยทสีดุในฝรังเศส” 

จนไดเ้วลาอันสมควร แลว้เดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงอาวญีง (Avignon) เมอืงประวัตศิาสตรร์มิแม่น ้าํโรหน์ (Rhône)

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
อาวญีง - รฐัโมนาโก - มองตกิาโล - นซี

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
คณะออกเดนิทางสู ่รฐัโมนาโก หรือไมอามแีหง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน หลังจากการเปลยีนแปลงกฎหมายทําใหเ้มอืงมองตกิาโล Monte-Carlo
กลายเป็นเมอืงหลวงแหง่การพนันของยุโรปซงึเศรษฐนียิมมาเทยีวกัน 

นําทา่นเขา้สมัผัสกับความหรูหราภายใน บอ่นคาสโินมองตกิาโล

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
เทยีวชม โมนาโก เมอืงทตัีงอยู่ทา่มกลางทอ้งทะเลสวย, หมู่ตกึระฟ้าและทวิเขาอันงดงาม
ชมมหาวหิารทเีคยใชจั้ดงานพระราชพธิอีภเิษกสมรสของเจา้หญงิเกรซเคลลแีหง่โมนาโค สตรีผูส้งูศักด ิทชีวีติเปรียบเสมอืนเทพนยิาย
จากหญงิสาวธรรมดาทโีชคชะตาพลกิผันใหเ้ป็นเจา้หญงิในราชวัง วันนีเธอเป็นตํานานทไีม่ใชเ่พยีงเจา้หญงิผูเ้ลอโฉม
แตเ่ธอนําพาชอืเสยีงใหโ้มนาโคเป็นทรีูจั้กดา้นสาธารณะประโยชน ์องคก์รการกศุลตา่ง  ๆมากมาย

แลว้ไปถ่ายรูปกับ ปาเล เดอ แปรงซ ์Palais De Princes
ปราสาททปีระทับของเจา้ชายแหง่รัฐสรา้งขนึบนสว่นทเีป็นเดอะร็อกทา่มกลางทวิทัศนอั์นงดงาม 

แลว้ไปชมววิทวิทัศนท์ขีนาบดว้ยทา่เรือสองแหง่คอื Port De Fontvieille และ Port Hercule ทา่จอดเรือยอรช์อันหรูหราแสดงถงึความมังคัง
และร่ํารวยของดนิแดนแหง่นี

แลว้เดนิทางตอ่เขา้สูเ่มอืงตากอากาศชอืดังของฝรังเศส “นซี” (Nice) มคีวามใหญ่เป็นอันดับหา้ ของฝรังเศสในแควน้ทชีอืวา่ โพรวองซ-์แอลป์-
โกต-ดาซรู ์(Provence-Alpes-Côte d'Azur) รมิฝังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน มชีายหาดหนิทสีวยงาม
เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทยีวทจีะมาเดนิกันอยู่ทถีนนเรียบชายหาด ลา-พรอมมนิาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมอืงเกา่
จัดไดว้า่เป็นเมอืงทน่ีาเดนิชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซเ์ป็นอย่างยงิ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
นซี - แซงตป์อล เดอ วองซ ์- กราซ - โรงงานน้าํหอมฟราโกนารด์ - คาสเทลแลน - เวอรด์ง

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเดนิทางสู ่แซงตป์อล เดอ วองซ ์เมอืงโบราณในโปรวองซ ์(Provence) เคยถูกโรมันยดึครอง ในยุคกลางเมอืงถูกรุกรานจากสเปน
กษัตรยิฟ์รองซวัสท์ ี1 แหง่ฝรังเศส โปรดใหส้รา้งกําแพงหนิลอ้มรอบเมอืง ความขลังและสวยงามดงึดดูศลิปินมารังสรรคง์านทนีี ทังนักเขยีน นักกวี
นักแสดง กองถ่ายภาพยนตร ์ลว้นแตห่ลงเสน่หแ์ซงตป์อล เดอ วองซ ์หรือจะเรียกอกีนัยหนงึวา่ “ถนิศลิปิน” ก็ไม่ผดิ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงกราซ (Grasse) เพอืใหท้า่นไดเ้ขา้ชม โรงงานผลติน้าํหอม ทกีอ่ตังขนึมาตังแตส่มัยศตวรรษท ี16
ชมกระบวนการผลติน ้าํหอมดว้ยการสกัดและการกลัน
ตลอดจนหอ้งจัดนทิรรศการแสดงประวัตคิวามเป็นมาของการผลติน ้าํหอมและคอลเล็กชนัขวดน ้าํหอมตา่ง  ๆอย่างมากมาย เมอืงกราซ (Grasse)
หรือทรีูจั้กกันในนาม “เมอืงหลวงแหง่โลกน ้าํหอม” การผลติน ้าํหอมทังหลายสว่นใหญ่เรมิตน้ทนีี โรงงานผลติน ้าํหอมทมีปีระวัต ิศาสตรย์าวนาน
เปิดใหท้า่นไดช้มเรืองราวและขันตอนการผลติ และโชวร์ูมขายผลติภัณฑใ์หท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
CHATEAU DE TAULANE หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
ช่องแคบเวอรด์ง - หมูบ่า้นมูสตเิยร่ ์แซงต ์มาร ี- วาเลนซอล - ชมทุง่ลาเวนเดอร ์- เกรโนเบลิ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมูสตเิยร่ ์แซงต ์มาร ี(Moustiers Ste Marie) 



ระหวา่งทางผา่นชม ช่องแคบเวอรด์ง (Les Gorges Du Verdon) หรือทเีรียกสนั  ๆกันวา่ แกรนดแ์คนยอนของฝรังเศส มคีวามลกึ 300-700
เมตรเลยทเีดยีว เมอืมองลงไปดา้นลา่งมนุษยจ์ะดเูหมอืนมด อกีทังแม่น ้าํทไีหลผา่นจะเห็นเป็นรบิบนิสเีขยีว จนนกึไม่ถงึเลยวา่ สายน ้าํเล็กๆ
ทมีองเห็นอยู่นันมคีวามกวา้งถงึ 8 เมตร และไหลลงสูห่นิดว้ยความแรงจนกระทังสามารถกัดเซาะหนิใหเ้ป็นร่องยาวถงึ 25 กโิลเมตร
หนา้ผาทถีูกน ้าํเซาะกับธารน ้าํสเีทอควอยสนั์น จงึกลายเป็นชอ่งแคบระหวา่งเขาทใีหญ่ทสีดุในยุโรป ซงึถอืเป็น One of Europe’s Most Beautiful
ทไีม่ควรพลาดชม 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่หมูบ่า้นมูสตเิยร่ ์แซงต ์มาร ี(Moustiers Ste Marie) หมู่บา้นแหง่ดวงดาว เป็นอกีหนงึหมู่บา้นสดุสวยในเขต Haute
Provence (High Provence) ของฝรังเศส สวยจนไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็น Un Les Plus Beaux Village De France (One of the Most
Beautiful Village of France) หมู่บา้นหนินีตังอยู่ใตช้ะงอ่นเขา มดีาวสทีองผกูไวร้ะหวา่งสองยอดเขา สญัลักษณ์ของหมู่บา้น
ใจกลางหมู่บา้นมธีารน ้าํตกไหลผา่น ดอกไมห้ลากสทีพีรอ้มใจกันออกดอกสวยบนถนนสายเล็กๆอันงดงาม 

จากนัน นําชมจดุสําคัญทสีดุของเมอืงนี อันไดแ้ก ่ดวงดาว (I’Etoile) ซงึมเีรืองเลา่ขานตอ่กันมาวา่
อัศวนิคนหนงึซงึตกไปเป็นเชลยศกึในชว่งสงครามครูเสด ไดตั้งอธษิฐานวา่ “หากมโีอกาสไดก้ลับบา้นอกีครัง
จะนําดวงดาวไปแขวนไวร้ะหวา่งยอดเขา ณ หมู่บา้นของขา้” แสดงวา่คําอธษิฐานของเขาคงเป็นจรงิ จงึมดีาวแขวนใหเ้ราเห็นอยู่จนทกุวันนี สําหรับ
I’Etoile ถอืเป็นสญัลักษณ์ของความสมหวังในการขอพร มขีนาดวัดได ้1.25 เมตร สว่นโซท่แีขวนดาวไวย้าว 135 เมตร น ้าํหนัก 150 กโิลกรัม
และมไิดค้งทนถาวรตลอดไปในรอบหนงึรอ้ยปี จะมอัีนตกลงมา แลว้ตอ้งเปลยีนขนึไปใหม่อยู่ 2 ครังดว้ยกัน เนืองจากเมอืงนีตังอยู่บนภเูขา
ความสวยงามอกีอย่างหนงึคอื การไดเ้ห็นบา้นเรือนสวย  ๆโดยมฉีากหลังเป็นภเูขา ทอ้งฟ้า และแน่นอน เมอืมองดีๆ
จะมดีาวดวงนันปรากฎใหเ้ห็นอยู่ดว้ย ไฮไลทข์องหมู่บา้นแหง่นีอกีหนงึอย่างคอื เครืองปันดนิเผาทเีรียกวา่ Faïence เป็นภาชนะททํีาจากดนิเผา
เครืองเซรามกิ ทนีีทํากันมาเนนินานตังแตศ่ตวรรษท ี17 ไดช้อืวา่เป็นเครืองดนิเผาททํีาไดป้ระณีตทสีดุในประเทศ ถงึขนาดพระเจา้หลยุสท์ ี14
ยังโปรดใหส้งัเขา้ไปใชภ้ายในวังอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงและเก็บภาพความประทับใจ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําคณะออกเดนิทางสูเ่มอืง Valensole เสน้ทางทุง่ลาเวนเดอร ์ซงึเป็นไฮไลทข์องทรปินี
เมอืงนีมทีุง่ลาเวนเดอรท์สีวยงามและกวา้งใหญ่ทสีดุในฝรังเศส คําวา่ “ลาเวนเดอร”์ มทีมีาจากภาษาลาตนิ คอื “Lavare” หมายถงึ ชําระลา้ง
ซงึคนสมัยกอ่นก็นยิมใชพ้ชืหอมสารพัดประโยชนช์นดินีกันอย่างแพร่หลาย ในชว่งทมีโีรคตดิตอ่ระบาดในกลุม่ชาวเปอรเ์ซยีน กรีก และโรมัน
พวกเขาจะนํากงิของดอกลาเวนเดอรม์าเผา เพอืป้องกันโรคตดิตอ่ระบาด ในชว่งตน้ศตวรรษทปีระเทศฝรังเศส หญงิรับจา้งซกัผา้
ก็ยังใชด้อกลาเวนเดอรแ์ชไ่วใ้นอ่างอาบน ้าํ พวกเขาจะวางดอกลาเวนเดอรไ์วใ้นตะกรา้ผา้ และตามตูเ้สอืผา้ เพอืใหผ้า้ลนินิมกีลนิหอมกรุ่น
และยังชว่ยป้องกันมดแมลงตา่ง  ๆไดอ้กีดว้ย 

จนไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเกรโนเบลิ (Grenoble) เมอืงนีไดช้อืวา่เป็นเมอืง “ประตสููเ่ทอืกเขาแอลป์”
มสีถานททีอ่งเทยีวหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นสกรีีสอรท์ ป้อมปราการบนเขา พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรแ์หง่ชาต ิคาเฟ่โบราณ และจตรัุสสวยๆ
ทมีสีถาปัตยกรรมอายุหลายศตวรรษ ตัวเมอืงตังอยู่ตรงจดุทแีม่น ้าํ Isère และ Drac มาบรรจบกัน และมเีทอืกเขาแอลป์ซงึมหีมิะปกคลมุลอ้มรอบ
อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเลน่ชมเมอืงสวย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
เกรโนเบลิ - อานซ ี- เบริน์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรังเศส ทเีมอืงอานซ ี(Annecy)
ระหวา่งทางชมบรรยากาศของบา้นเมอืงในแถบเทอืกเขาแอลป์ 

จากนันชม เมอืงอานซ ีเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบอานซ ีในอดตีอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศซ์าวอย
เมอืงแถบนีมชีอืเสยีงทางดา้นภมูปิระเทศทสีวยงาม โดยมเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง มแีม่น ้าํทยุและคลองเล็ก  ๆไหลผา่นกลางเมอืงเกา่



จนไดรั้บฉายาวา่ เวนสิแหง่ฝรังเศส ทมีศีลิปะเฉพาะตัวในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี12-16 รวมไปถงึปราสาทเกา่แกข่องเจา้เมอืงอย่างปราสาทอานซี
อสิระเก็บภาพความประทับใจของเมอืง

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่กรุงเบริน์ นครหลวงอันงามสงา่ของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอันล ้าํคา่ทไีดรั้บการอนุรักษ์มาสูปั่จจบัุน
เบริน์สรา้งขนึในยุคกลางของยุโรป องคก์ารยูเนสโก ้ประกาศใหส้ว่นหนงึของเมอืงเบริน์เป็นมรดกโลก 

ชม หอนาฬกิาทมีหีนา้ปดัขนาดใหญ ่มลัีกษณะเป็นประตโูบราณตังคร่อมอยู่ครงึถนน ผา่นชมโบสถ์
และย่านเมอืงเกา่ทมีรีา้นคา้เรียงรายมากมาย ผา่นชมน ้าํพทุตัีงอยู่กลางถนนเป็นระยะ  ๆอย่างสวยงาม มถีนนคนเดนิทสีวยงามอกีเสน้หนงึของยุโรป
สมกับเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN BERN - WESTSIDE HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
เบริน์ - ซูรคิ - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกจิทสํีาคัญของสวสิ เป็นศนูยก์ลางการซอืขายแลกเปลยีนทองคําทใีหญ่ทสีดุ
และเป็นตลาดหลักทรัพยท์ใีหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก  

13.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG971

วนัท ี10
เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

05.30 น.
นําทา่นเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ฝรงัเศส ยโุรปตะวนัตก
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี5 สงิหาคม 2562 เวลา 14:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ฝรงัเศส ยโุรปตะวนัตก

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วันท  ี8 มกราคม 2562

• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรม-ทรีะบุ

• คา่เขา้ชมสถานทตีามระบุในรายการ

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple)
บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ และอาจมกีารเปลยีนยา้ยเมอืงพกั
หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปกาํหนดมาตรฐานไวท้  ี2€ / ท่าน / วัน

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฝรงัเศส (เชงเกน้)

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีว และคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ
จากอบุัตเิหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวร์

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร
นอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง



• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจาก นักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหตหุลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันท  ี15
มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge/ Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี8 มกราคม 2562 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน



(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด



เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศฝรังเศส ใชเ้วลายนืประมาณ 15 วันทําการ
(ในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทศีนูยย์นืคํารอ้งวซีา่ฝรังเศสดว้ยตนเอง)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ตอ้งนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ พนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํ และหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทน ีและช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา
และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืนเป็นภาษาองักฤษ

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน อพัเดทการเงนิเดอืนปัจจุบัน ตอ้งเป็นบัญชทีมีเีลขทเีลม่ของสมดุบัญชเีงนิฝากทุกหนา้ เช่น
บัญชขีองธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกรงุไทยฯลฯ ในกรณทีสีมดุบัญชทีจีะนํามายนืขอวซีา่ไมม่เีลขทเีลม่ของสมดุบัญชเีลม่ดงักลา่วรบกวนขอเป็น Statement
จากทางธนาคารยอ้นหลงั 4-6 เดอืนอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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