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นีซ – มอนติ คาร์โล - เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – คานส์ – มาร์เซย์ - อาร์ล – นีมส์  
 สะพานปอง ดู การ์ด - อาวิญง - การ์เดส – โบสถ์เซนองเก – วาลองโซล – ชมทุ่งดอกไม้  

ก าหนดการเดนิทาง 
04-10 พ.ค.//18-24 พ.ค.//08-14 มิ.ย.//21-27 มิ.ย.//12-18 ก.ค.//09-15 ส.ค. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที1่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

กาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q / P ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่2  กรุงเทพฯ – โดฮา – นีซ – มอนติ คาร์โล – นีซ 
02.35 เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบนิกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบนิที่ QR 837 
05.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
08.05 เหินฟ้าสู่ เมืองนีซ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบนิที่ QR 053  
13.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกสต์ดาซูร์ ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่าน

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว     

 น าท่านเดินทางเข้าชม เมืองมอนติ คาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ประเทศเลก็ๆ ท่ีร ่ ารวยสุดๆ เมืองเก่ามอนติคาโร เป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร 
ตามสไตลช์ยัภูมิของอศัวินในยคุกลาง น าท่านเดินเขา้สู่ลานหนา้พระราชวงั ชมบรรยากาศท่ีหรูหราไฮโซ เก็บภาพ
พระราชวงัแห่ง โมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเข้าชมภายใน
วหิาร โมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ ์เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซ แห่ง โมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร์ 
พระสวามี น าท่านเขา้สู่ย่านเมืองเก่า เก็บภาพความหรูหราของคาสิโน และโรงแรม เดอะ ปารีส์ โรงแรมสุดหรู
ของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอนังดงาม อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองนีซ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  NOVOTEL NICE AEROPORT หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่3  นีซ – เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – คานส์ – มาร์เซย์  
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 จากนั้ นน าท่านแวะเก็บภาพที่สวยงาม ณ หมู่บ้านกราซ(Grasse) 

หมู่บ้านผลิดน ้ าหอมท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน น าท่านออกเดินทางสู่
หมู่บ้านเซนต์ พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) เป็นหมู่บา้นในยคุ
สมยักลางของยุโรปท่ียงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่างค่อนขา้งสมบูรณ์ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา และมีก  าแพงหินลอ้มรอบหมุ่บ้านแบบโบราณ ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยๆ ปราสาทไวล้อ้มรอบ ทางเดินในหมู่บา้นจะเป็นเหมือน
ตรอกเล็กตรอกน้อยผสมปนเปกนัไป ระหว่างบา้น , ร้านคา้แกลเลอร่ี
ของศิลปิน รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบโบราณ  ท่ีใช้หินในการ
ก่อสร้างบา้น ในหมู่บา้นไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นร้านคา้ ร้านแสดงสินคา้
พวกศิลปะ และหัตถกรรม เช่น เคร่ืองถกั ตุ๊กตาผา้แต่งตัวแบบวฒันธรรมอนัเก่าแก่ สร้อยหิน รวมทั้งภาพวาด 
ต่างๆ สวยงามมาก  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) เป็นเมืองของการท่องเที่ยวฝร่ังเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จดังานที่มี

ช่ือเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Films Festival) เป็นเทศกาลท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็น
เทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเทศกาล หน่ึง อาคารท่ีใชใ้นการ
จดังานเป็นอาคารขนาดเลก็สูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะไดรั้บ
การตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลงัการสักคร้ังหน่ึง ท่ี  ลานดา้นหน้าอาคาร มี
รอยประทบัเทา้พร้อมลายเซ็นของดาราฮอลลีวูด๊ มีช่ือหลายคน หากใคร
ท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ี
หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลาย
ไดป้ระทบัรอยมือไวใ้ห้เป็นท่ีระลึก ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ 
ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เมือง



 

มาร์เซย์” (Marseille) (ระยะทาง 34 กม.) เมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าท่ีงดงาม 

ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส 
ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม  

พกัที่:  NOVOTEL MARSEILLE EST หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่4  มาร์เซย์ – อาร์ล – นีมส์ – สะพานปอง ดู การ์ด – อาวิญง   
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางถงึเมืองอาร์ล (Arles ) เมืองที่มคีวามโดดเด่นในด้านของโบราณสถานส าคญั ท่ีมีมาตั้งแต่ยคุสมยัโร

มาเนสก์ และด้วยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนั่นเอง ท่ีเป็น
สาเหตุใหอ้งคก์ารยเูนสโก ยกใหเ้มืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.
1981 น าท่านเก็บภาพโบสถแ์ซงต ์โทรแปงค ์(St.Trophime) เก็บภาพโรง
ละครโรมนัและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) 
และสนามกีฬาโรมนัโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมนั แอมฟิเธียเตอร์ 
(Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสร้างข้ึน
ประมาณ ช่วงศตวรรษท่ี 1 หน่ึงในโบราณสถานโรมนัท่ีถูกยกให้เป็น
มรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ และท่ีส าคัญไม่แพส่ิ้งก่อสร้างคือ จิตรกร
ระดบัโลก วินเซนท์ แวนโก๊ะ ไดย้า้ยมาอยูท่ี่เมืองอาร์ลในช่วงปลายของ
ชีวิต เน่ืองจากวิวทิวทศัน์และบรรยากาศชนบทของเมืองน้ีสวยงามยิง่นัก 
จนกลายเป็นแรงขับเคล่ือนให้ แวนโก๊ะได้สร้างผลงานชั้นยอดท่ีน่ี
จ  านวนมาก เป็นภาพเขียน 200 ภาพ ภาพสเก็ตช์ และภาพสีน ้ าอีกกว่า 
100 ภาพ เขาเขียนภาพการเก็บเก่ียว ภาพทุ่งข้าวสาลี และภาพสถานท่ี
น่าสนใจ โดยใชสี้เหลือง สีน ้ าเงินเขม้ และสีม่วงอ่อนเป็นหลกั น าท่าน
เก็บภาพร้านกาแฟคาเฟ่ ลา นุย (Le Café La Nuit) ท่ีโด่งดงั เน่ืองจากเป็นร้านกาแฟท่ีอยูใ่นภาพวาด ของแวนโก๊ะ 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองนีมส์ (Nimes) น าท่าน เข้าสู่ตัวเมือง นีมส์เป็นเมืองท่ีได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่โบราณสถานของชาวโรมนัและเมืองเก่าสุดคลาสสิคท่ียงัเหลืออยูน่  าท่าน
เก็บภาพสนามกีฬาโรมนั ท่ีมีอายถึุง 2,000 ปี ปัจจุบนัน้ียงัคงใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดังานคอนเสิร์ตและประเพณี
การต่อสูว้วักระทิง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) แวะชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du Gard) 

สะพานส่งน ้ าอนัยิ่งใหญ่และสวยงาม ท่ีมีความสูงถึง 49 เมตร ซ่ึงถือว่าเป็นสะพานท่ีสูงท่ีสุดท่ีเคยสร้างมา มี อายุ
เก่าแก่ถึง 2,000 ปี เดินทางถึงเมืองอาวีญง / น าท่านชมเมืองอาวีญง ตวั
เมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโวกลูซ เมืองน้ีได้ถูกขนานนามว่า 
“เมืองแห่งพระสนัตะปาปา” เน่ืองจากในอดีตนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของ
สมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้ งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 



 

1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็น
หน่ึงในไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก  าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ 
พระราชวงัพระสนัตะปาปา น าท่านเดินชมสะพานอาวีญง หรือสะพาน  (Pont Saint-Bénézet) สร้างข้ึนระหว่างปี 
1177 ถึง 1728 แต่สะพาน แห่งแรกไดถู้กท าลายไปในช่วงสงครามครูเสด และไดส้ร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.1234 ตวั
สะพานถูกสร้างข้ึนใหม่ดว้ยซุม้หิน แต่หลงัจากนั้นตวัสะพานไม่ไดรั้บการบูรณะเน่ืองจากประตูโคง้มกัพงัทลาย
ลงทุกคร้ังท่ีเกิดน ้ าท่วม จากแม่น ้ าโรน (Rhône) เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูงในการบูรณะ ปัจจุบนัเหลืออยู่เพียงส่ีโคง้ 
ซ่ึงยงัอยู่ในสภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 มีเวลา
ใหท่้านเก็บภาพตวัเมืองเก่า และพระราชวงั แห่ง สนัตะปาปา ตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MERCURE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที5่  อาวิญง – การ์เดส – โบสถ์เซนองเก – วาลองโซล – ชมทุ่งดอกไม้ – นีซ 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองกอร์เดส (Gordes) (ระยะทาง 50 ก.ม.) 

น าท่านชมหมู่บา้นกอร์เดส เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บการโหวดใหเ้ป็นหน่ึงใน
หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส และสวยท่ีสุดในแควน้โปรวองซ์ ตวัเมือง
ท่ีน่ารักมี ถนนท่ีปูดว้ยหินแบบโบราณ ผา่นบา้นเรือนท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์
รวมถึงโบสถ์และปราสาทเก่า ตัวปราสาทตั้งอยู่เหนือสุดของหมู่บ้าน 
ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภูเขาและ พ้ืนท่ีรอบๆเมือง
ไดอ้ย่างชดัเจน ปราสาทกอร์เดส ไดส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1031 และไดรั้บ
การบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ.1525 ปัจจุบนัเป็นเสมือนเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญั
ของตวัเมือง อิสระทุกท่านเก็บภาพ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เขตปลูก
ดอกไม ้เมืองวาลองโซล (Valensole) ระยะทาง 100 ก.ม.) แวะเก็บภาพบริเวณวิหาร Sénanque Abbey วิหารเลก็ๆ
ท่ีมีเสน่ห์ของโปรวองซ์ (ดอกลาเวนเดอร์บาน มิถุนายน-กรกฏาคม) พระท่ีอยูท่ี่น่ียงัคงเก็บเก่ียว ดอกลาเวนเดอร์
และตอ้นรับผูค้นเสมือนในอดีต Sénanque Abbey สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ส าหรับพระสงฆซิ์สเตอร์เรียนท่ีมา
จากภูมิภาคArdèche ของฝร่ังเศส โดยบิชอปแห่งคาเวลและเคานต ์แห่ง โปรวองซ ์ตวัโบสถต์ั้งอยูใ่กลก้บัหมู่บา้น
กอร์เดส น าท่านช่ืนชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ชมวิถีทางของเหล่านักบวช ท่ีด  าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงทุก
วนัน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้ นมีเวลาให้ท่านชม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ีสวยงาม

ระหว่างทางจากเมืองวาลองโซ ถึงเมืองปุยมวัซง (18 ก.ม.) เน่ืองจาก
แควน้โพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไมเ้พ่ือสกดัหัวน ้ าหอมท่ีใหญ่ และดี
ท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส น าท่านชมวีดีทศัน์กรรมวิธีผลิตหวัน ้ าหอมใน
โรงงาน Lavendes Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน
คุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!! จากนั้นน าท่านออกเดินางสู่เมืองนีซ 



 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  NOVOTEL NICE AEROPORT หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที6่  นีซ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – สนามบิน 

เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านนั่งรถชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก น าผ่านชมโบสถรั์สเซีย St.Nicholas เป็นโบสถ์

รัสเซีย ใหญ่ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส สร้างข้ึนกลางศตวรรษท่ี 18 ผ่านชมตึกเก่าสถาปัตยกรรม แบบเจนวัส์ เด่น
ตระหง่านใหผู้ม้าเยอืนไดห้ลงใหล เมืองนีซเป็นศูนยก์ลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมือง
ใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในยา่นเมืองเก่านีซ ท่ีเต็มไปดว้ย
ร้านคา้แบรนด์เนม มากมายรวมถึงห้าง ลา ฟาแยต ท่ีมีทุกอย่างให้ท่านเลือกซ้ือไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่
สนามบินใหท่้านไดม้ีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

16.15 เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR054 
23.05 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

วันที7่  กรุงเทพฯ 

02.10 เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834 
12.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ  
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทัฯ  ได้มอบหมายให ้หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

พ.ค. 2562 49,900 49,900 49,900 10,900 

มิ.ย.-ส.ค. 2562 52,900 52,900 52,900 10,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นีซ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั 
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า (ท่านล่ะ 4,000 บาท) และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรปวนัล่ะ 2 ยโูร (ท่านละ 10 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั (700 บาท) 



 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระ 25,000 บาท  ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณา
ช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทาง
ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่น
ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัท
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ   



 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับ    
สายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 



 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 
 


