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การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดนิทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอ่ิม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

พกัโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส หมอนรองคอ นอนบนเคร่ือง+รถ 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารข้ึนช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยุโรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยุโรป 

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ฝร่ังเศสโพรวองซ์  

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเคร่ือง 
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วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองมิลาน – เมืองเจนวั – หมู่บา้นเอช – เมืองนีซ -   NH NICE   

3 เมืองนีซ – หมู่บา้น เซนต ์พอล เดอ วองซ์ – เมืองคานส์  - เมืองมูสติเย แซงก ์มารี –  
เมืองวาลอ็งโซล      

LES LAVANDES DE 
LA FUSTE 

4 Plateau de Valensole – เมืองเอก็ ซอง โพรวองซ์ – เมืองคสัซิส – เมืองอาร์ล 
   

BEST WESTERN 
ATRIM   

5 เมืองอาร์ล - หมู่บา้นเลโบ เดอ โพรวองซ์ – เมืองลิล ซูร์ ลา ซอร์จ – หมู่บา้นก๊อกเดอะ 
   

LE PETIT PALAIS 
D’AGLAE   

6 โบสถแ์อบ็บีเดอซีนอคค ์– หมู่บา้นครุสสิยง – เมืองซอลท์ – เมืองอาวญิง    NOVOTEL AVIGNON    
7 เมืองอาวญิง – TGV – กรุงปารีส – ชอ้ปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์

   
NOVOTEL PARIS LA 

DEFENSE   
8 ปารีส - กรุงเทพ ฯ    - 
9 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ     

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 2561 
มิถุนายน  20-28    
กรกฎาคม  11-19   

23.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
 

00.40 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน  ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940   
07.35 น.    เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้  
    เมืองและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) 

 (ระยะทางประมาณ 148 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ช่ัวโมง) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกั
เดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา ณ เวลาน้ี เจนวัเปรียบเสมือน
ดงัไข่มุกท่ีแสนเลอค่าของอิตาลี เพราะสามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดอ้ยา่งเสมอตน้เสมอ  
ปลายไม่วา่จะในฐานะเมืองท่าท่ีส าคญั หรือจะในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวต่างเลือก
ท่ีจะมาเยอืนใหไ้ดซ้กัคร้ังในชีวติ 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วนัทีส่อง (2) เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – หมู่บ้านเอช – เมืองนีซ - เทีย่ง ค ่า 
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น าท่านชม Palace of St. George  (ดา้นนอก) พระราชวงัเซนตจ์อร์จสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1260  
น าท่านชม Piazza de Ferrari เป็น 1 ในจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี มีความรุ่งเรืองในอดีต  
น าท่านชม Genoa Cathedral โบสถโ์รมนัคาทอลิกแบบโกธิก สร้างข้ึนระหวา่งศตวรรษท่ี 12   

 
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอซ (Eze Village)  

 (ระยะทางประมาณ 186 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 
หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของฝร่ังเศส ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังริเวยีร่าทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใตข้องประเทศ บนภูเขาสูงจากระดบัน ้าทะเล 429 เมตรค่ะ แต่เดิม
เม่ือราว 2 พนัปีก่อน เป็นท่ีพกัของเหล่าคนป่า ต่อมาไดถู้กครอบครองโดยชาวโรมนั และสร้าง
เป็นป้อมปราการอยูบ่นภูเขา เพื่อใหม้องเห็นขา้ศึกไดแ้ต่ไกล เสน่ห์ของท่ีน่ีคือมีบรรยากาศและ
บา้นเรือนท่ีสวยงาม ท่ียงัคงรักษาเสน่ห์ในอดีตไว ้ ตวัตึกส่วนใหญ่เป็นหินฉาบแบบหยาบๆ 
ทาสีขาว สีเหลืองหรือชมพูอ่อนๆ มีการปลูกตน้ไมใ้ห้เล้ือยอยูบ่นก าแพงเป็นสีแดงสลบัเขียว 
และนอกจากบา้นเรือนแลว้ ทั้งสองขา้งทางก็ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ท่ีมีของให้เลือกซ้ือมากมาย 

 
17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) 

(ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
 เมืองตากอากาศริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกต่างหลงใหล               
อยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศสถือวา่เป็นเมืองชั้นน าระดบัโลกของรีสอร์ทริมชายฝ่ังแฟรนช์ริเวลล่า 
จนไดช่ื้อวา่เป็นราชินีแห่งริเวลล่าอีกดว้ย น าคณะสู่ย่านเมืองเก่า ชมตลาดนดัอนัเก่าแก่ของ
เมืองนีซ 
 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
   พกัค้างคืน ณ  NH NICE HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านชม โพรเมนาดเดอ๊องแกล (Promenade des Anglais) ถนนเลียบชายหาดแหล่งพกัผอ่น

หยอ่นใจอนัเล่ืองช่ือท่ีนัง่ท่องเท่ียวต่างมาถ่ายรูป ชมววิเดินชายหาด น ้าทะเลสีสวยใสไล่จากสี
ฟ้าอ่อนไปจนถึงน ้าเงินเขม้ มีแดดจา้เกือบตลอดทั้งปี มีชายหาดท่ีทอดยาวหลายกิโลเมตร 

      
  น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน เซนต์ พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) 

วนัทีส่าม (3)  เมืองนีซ – หมู่บ้าน เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – เมืองคานส์ –  
เมืองมูสติเย แซงก์ มารี – เมืองวาลอ็งโซล 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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(ระยะทางประมาณ 20 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
หมู่บา้นแห่งศิลปะ คือจิตรกรช่ือดงัของฝร่ังเศส มาร์ก ซากลัป์ ไดม้าพ านกัช่วง 20 ปีหลงัของ
ชีวติ และสร้างสรรคผ์ลงาน ออกแสดงจนท าให ้ เซนต ์ พอล เดอ วองซ์ โด่งดงัจนถึงปัจจุบนั 
ใหท้่านเพลิดเพลินกบัทางเดินในหมู่บา้นท่ีเป็นเหมือนตรอกเล็กๆ ผสมปนเปกนัไประหวา่ง
บา้นกบัร้านคา้และแกลเลอร่ีของศิลปิน อาคารบา้นเรือนก่อสร้างแบบโบราณท่ีใชหิ้นในการ
ก่อสร้าง 
 

 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองคานส์ (CANNES) 
 (ระยะทางประมาณ 27 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 
เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลภาพยนตน์านาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ท่ีบรรดาเซ
เลบริต้ีและดาราจะมาเดินพรมแดงอวดโฉมกนั เมืองคานส์ตั้งอยูท่างภาคใตข้องประเทศ
ฝร่ังเศส ริมชายฝ่ังโกต ์ ดาซูร์ (Côte d’Azur) ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมยัก่อนเป็นเพียง
หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ กระทัง่ยคุศตวรรษท่ี 19 เมืองเร่ิมเจริญข้ึน มีการสร้างสถานท่ีพกัตาก
อากาศส าหรับชนชั้นสูง ประกอบกบัสภาพอากาศของท่ีน่ีอบอุ่นตลอดทั้งปี ไม่เคยมีฤดูหนาว  
ชายหาดก็สวยกวา่เมืองอ่ืนๆ ในยโุรป ท าใหท่ี้คานส์กลายมาเป็นเมืองตากอากาศข้ึนช่ือของ
ยโุรป  
น าท่านผ่านชม Palais des Festivale et des Congres สถานท่ีจดังานเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเมืองคานส์  
น าท่านสู่ โพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (Promeande de la Croisette)  ถนนท่ีทอดตวัยาวไป
กบัชายหาด ระยะทางกวา่ 2 กิโลเมตร มีร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั ร้านของท่ีระลึก ร้านกาแฟ 
และร้านอาหารท่ีตั้งเรียงรายอยูส่องขา้งทาง 
 

13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
14.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ เมืองมูสติเย แซงก์ มารี (Moustiers Sainte Marie)  

(ระยะทางประมาณ 118 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงในเทือกเขา Alpes (แอลป์) อุดมไปดว้ยสมุนไพรของแควน้
โพรวองซ์ มีช่ือเสียงในการท าเคร่ืองป้ันลงลายหรือท่ีเรียกวา่ Faience de Moustiers ท่ีมีฝีมือ
ประณีตท่ีสุดในฝร่ังเศสจนไดน้ าไปใชใ้นงานของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีพระราชวงัแวร์ซายน์  
เอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของเมืองท่ีหากใครไม่ไดเ้ห็นก็ถือวา่ยงัมาไม่ถึงคือ ดวงดาวสีทองดวง
ใหญ่ท่ีถูกโยงเอาไวร้ะหวา่งภูเขาสองลูกอยูห่่างกนัถึง 227 เมตร และยงัคงเป็นปริศนา จวบจน
ทุกวนัน้ีวา่ใครกนัเป็นผูน้ าดาวสีทองไปแขวนไวร้ะหวา่งยอดเขาทั้งสองน้ี ความงามและความ
มีเอกลกัษณ์ของเมืองน้ี ท าใหไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น “หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาลอ็งโซล (Valensole)  
(ระยะทางประมาณ 32 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 
เมืองท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงวาล็องโซล เป็นอีกหน่ึงแหล่งเพาะปลูกทุ่งดอกลาเวนเดอร์ท่ีมีอยูเ่ป็น
จ านวนมาก กระจายอยูท่ ัว่ไป 

 
18.30 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ  LES LAVANDES DE LA FUSTE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ Plateau de Valensole  ใหท้่านชมความงามของดอกลาเวนเดอร์บนท่ีราบสูง

วาล็อโซล ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงท่ีเป็นแหล่งเพาะปลูกดอกลาเวนเดอร์ท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก กระจาย
อยูท่ ัว่ไป 

     
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอก็ ซอง โพรวองซ์ (Aix En Provence)  

(ระยะทางประมาณ 70 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
โดยระหวา่งทางใหท้่านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพไร่ลาเวนเดอร์ ท่ีอยูป่ะปนกบัไร่องุ่นและสวน
มะกอก    
ชม น า้พุ La Rotonde (ลาโรตอง) สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองตั้งอยูก่ลางวงเวยีนเป็นจุดเร่ิมตน้
ของถนนสายหลกั Cour Mirabeau (กู มิราโบ) ถนนร่มร่ืนสองขา้งทางเรียงรายดว้ยตน้ Platane 
เป็นทิวสวย เมืองเอก็แห่งน้ีเป็นเมือง แห่งน ้าพุและศิลปะ มีน ้าพุกวา่ 100 แห่ง รูปร่างสวยงาม
แตกต่างกนั 
 

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

     
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.30 น. น าท่านล่องเรือชม เลอ กาลอ็งก์ (Les Calanques) เลอ กาล็องก ์หมายถึงหนา้ผาหินท่ียื่นเขา้ไป

ในทะเล ใชเ้วลาในการล่องเรือชม เลอ กาล็องก ์ประมาณ 90 นาที 
    น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ล (ARLES) 
    (ระยะทางประมาณ 122 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่ี่ (4) Plateau de Valensole – เมืองเอก็ ซอง โพรวองซ์ – เมืองคัสซิส – เมืองอาร์ล เช้า เทีย่ง ค ่า 
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 อาร์ลเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้นของโบราณสถานส าคญัท่ีมีมาตั้งแต่ยคุสมยัโร
มาเนสก ์ และดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนัน่เอง ท่ีเป็นสาเหตุให้องคก์ารยเูนสโก 
ยกใหเ้มืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 

 ชม สนามกฬีาโรมันโบราณ (Roman Arena) (ดา้นนอก) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ี
สร้างข้ึนประมาณ ช่วงศตวรรษท่ี 1 

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

 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ BEST WESTERN ATRIM  HOTEL  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
08.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์  (Les Baux de Provence) 
    (ระยะทางประมาณ 20 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 

 หมู่บา้นบนยอดเนินเขาหินเป็นท่ีตั้งของโบราณสถาน ซ่ึงเม่ือคร้ังอดีตเคยเป็นป้อมปราการท่ี
ทรงอานุภาพ เป็นหมู่บา้นท่ีมีชีวติชีวาและเป่ียมเสน่ห์ดว้ยอาคาร  และทอ้งถนนปูหินจาก
สมยัเรเนสซองส์ เพลิดเพลินกบัการเดินไปบนถนนปลอดรถซ่ึงเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ คาเฟ่ 
แกลเลอร่ีน่ารัก ตลอดจนแหล่งประวติัศาสตร์มากมายนบัไม่ถว้น 

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

 ชมหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยท่ี์ชาวโรมนัสร้างเม่ือ 2000 ปีมาแลว้ คือทางส่งน ้าซ่ึงมีความยาว 275 
เมตรสามารถส่งน ้าได ้ 34.8 ลา้นลิตรต่อวนั ปงดูการ์ เป็นสะพานส่งน ้าจุดหน่ึงในการส่งน ้า
ระหวา่ง เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซ่ึงมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ชาญฉลาดของชาวโรมนัท่ี
สามารถน าหินซ่ึงมีน ้าหนกัถึง 6 ตนัมาประกอบกนัเป็นสะพานส่งน ้า ท่ียิง่ใหญ่และสวยงาม 
จวบจนปัจจุบนัไดน้ านกัท่องเท่ียวถึง 1.25 ลา้นคนต่อปี มาเยีย่มชมความเร้นลบั อศัจรรยข์อง
ปงดูการ์ 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ เมืองลลิ ซูร์ ลา ซอร์จ (L’Isle sur La Sorgue) 
     (ระยะทางประมาณ 52 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) 

วนัที่ห้า (5) เมืองอาร์ล - หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ – เมืองลลิ ซูร์ ลา ซอร์จ –  
หมู่บ้านก๊อกเดอะ  

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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 เป็นเมืองหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดใน Provence ส าหรับคนท่ีชอบของเก่า เมืองน้ีมีร้านของเก่า 
Antiquité กวา่ 300 ร้านคา้    และยงัมีล าธารท่ีมีตน้ก าเนิดมาจาก La Sorgue ไหลผา่นกลาง
เมือง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในหมู่คนรักและสะสมของเก่า 

 
  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊อกเดอะ (Gordes) 

 (ระยะทางประมาณ 20 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
    ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูภู่เขา โดยมีบา้นเล็กใหญ่ตั้งลดหลัน่กนัไป 
 
18.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ  LE PETIT PALAIS D'AGLAE HOTEL  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  โบสถ์แอบ็บีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) 
 (ระยะทางประมาณ 10 กม. / ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี 
   ท่ีมีทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วง ปลูกเป็นแปลงอยูด่า้นหนา้สวยงาม จะบานสะพร่ังตั้งแต่เดือน

มิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 
 
    น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านครุสสิยง (Roussillon)  
    (ระยะทางประมาณ 15 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

เป็นหมู่บา้นเล็กๆ เขตเมือง Vaucluse ส่วนหน่ึงของแควน้โพรวองซ์ ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียง  
ใตข้องประเทศฝร่ังเศส หมู่บา้นแห่งน้ีมีจุดเด่นท่ีบา้นเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และ
น ้าตาล ทั้งยงัไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงใน “หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” สีส้มๆ แดงๆ ท่ีเห็นน้ี
มาจากสีธรรมชาติเพราะท่ี Roussillon มีผาหินสีส้มท่ีตั้งใกล้ๆ  กบัหมู่บา้น ซ่ึงนัน่ก็คือแหล่งแร่ 
Ocre วตัถุดิบผลิตสีคุณภาพดี ท่ีน ามาใชใ้นการก่อสร้างทาสีบา้นในหมู่บา้นน้ีน่ีเอง ซ่ึงสีท่ีผลิต
ไดก้็มีตั้งแต่สีเหลือง สีส้ม ไปจนสีแดง 
 

13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
    น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอล์ท (Sault) 
    (ระยะทางประมาณ 32 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

 ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งลาเวนเดอร์ ใหท้่านเพลิดเพลินไปกบัมุมมองท่ีงดงามของทุ่งลาเวนเดอร์ 
 

  

วนัที่หก (6) โบสถ์แอบ็บีเดอซีนอคค์ – หมู่บ้านครุสสิยง – เมืองซอล์ท – เมืองอาวญิง เช้า เทีย่ง ค ่า 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาวญิง (Avignon) 
(ระยะทางประมาณ 68 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 
เป็นเมืองเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ 539 ปีก่อนคริสตศกัราช เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโรมนั 
เมืองน้ีเขา้มามีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนจกัร คร้ังเม่ือปี ค.ศ.1309 พระสันตะปาปา Clément ท่ี 5 
ซ่ึงเป็นชาวฝร่ังเศส ไดเัลือกเมืองน้ีเป็นท่ีประทบั เน่ืองจากตอ้งการหลบหลีกความไม่ปลอดภยั 
ทางการเมืองภายในโรม หลงัจากนั้นมีพระสันตะปาปาผูสื้บทอดบลัลงักร์วม 7 พระองค ์ ก็
ประทบัต่อท่ี Avignon น้ี จนถึง ค.ศ.1376 
เขา้ชม Le Palais des Papes สถาปัตยกรรมแบบ Gothique ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
พระราชวงัแบบ Gothique ท่ีส าคญัท่ีสุดในโลก เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1335 รวมเวลาการสร้าง
ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี น าท่านชม Le Pont St.Benezet สะพานน้ีสร้างข้ึน เม่ือปี ค.ศ. 1177 แลว้เสร็จ
เม่ือ ปี ค.ศ.1185 เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบดว้ยช่องสะพานถึง 22 ช่อง ตวัสะพาน
ทอดยาวไปถึง Villeneuve เมืองอีกฟากหน่ึงของ Avignon ชม The Rocher Des Doms 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารจีน 
    พกัค้างคืน ณ NOVOTEL AVIGNON   หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเอวิญง เดินทางสู่มหานครปารีส ดว้ยรถไฟด่วน TGV สู่นคร

ปารีสวิง่ดว้ยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง 
 
12.0 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.00 น. หลงัอาหาร อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้แบรนดท่ี์โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้  ประเภท 

น ้าหอม, เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีใหก้บั
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนดช์ั้นน าของฝร่ังเศสและอิตาลีในหา้งสรรพสินคา้แกลลอร่ี 
ลาฟาแยตต ์ยา่นถนนออสแมนบูโลวาร์ด   

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

 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด (7) เมืองอาวญิง – TGV – กรุงปารีส – ช้อปป้ิงแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
09.30 น.    ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  
13.40 น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931  
 

05.55 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

อตัราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  103,000.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  (มีเตยีง) ราคาท่านละ  98,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุต า่กว่า 12 ปี (มีเตยีง) ราคาท่านละ  93,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุต า่กว่า 12 ปี (ไม่มีเตยีง) ราคาท่านละ  88,000.- 
พกัห้องเดีย่ว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 20,000.- 
ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ (การบินไทย) เดก็     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ย่ืนวซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 

วนัทีสิ่บแปด (8) กรุงปารีส - กรุงเทพ ฯ เช้า - - 

วนัทีเ่ก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศฝร่ังเศส 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่าน้ัน) 

 
 
 
 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
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***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 

 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด) 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วนั    ยดึเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วนั     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวซ่ีาหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ่
เกดิขึน้(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 



 

GOAL EUROPE CLASSIC SOUTH FRANCE  9 D 6 N (TG)                          13 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น า้หนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
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 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศฝร่ังเศส 1 ชุด 
ใช้เวลาย่ืนวซ่ีาประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัท าการ) 

ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 
 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกต ิจ  านวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ตอ้งเป็นบญัชีท่ีมีเลขท่ีเล่มของ

สมุดบญัชีเงินฝากทุกหนา้ เช่น บญัชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีท่ีสมุดบญัชีท่ี
จะน ามายืน่ขอวซ่ีาไม่มีเลขท่ีเล่มของสมุดบญัชีเล่มดงักล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคาร
ยอ้นหลงั 6 เดือนอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวน
ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่
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เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวี
ซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย  

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
กรณีทีบ่ริษัทของท่าน เป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายเพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ช่ือผู้เดินทางและเหตุผลทีจั่ดการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

6. หลกัฐานการงาน หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ี
ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  
และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือนเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีทีเ่ป็น
พนักงานบริษัท
ทัว่ไป 

หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ี
ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และส
ลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือนเป็นภาษาองักฤษ 

กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ี
คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 
เดือน 

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด  เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น)  
พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 
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 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 


