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10 DAYS

FRANCE
เจาะลึกฝร่ังเศสกับหมูบานแสนสวย 

Beaut i fu l  Smal l  V i l l age  o f  F rance



วันท่ี 1   Bangkok – Frankfurt
21.00 น.    พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็คอิน H/J ของสายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.50 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันท่ี 2  Frankfurt / Strasbourg / Orbanai

ถึงนครแฟรงคเฟรต ผานการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร รถโคชรอรับคณะแลวเดินทางสูเมืองสตราสบูรก 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองสตราสบูรก เมืองแหงนกกระสา สตราสบูรก เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ อัลซาค (Alsace) มีแมน้ําอีลไหลผานลอม
รอบ เกาะกร็องดีล และยาน  Petite France  โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบยุคกลาง ดวยสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนก่ึงไม
ซุง ท่ียังคงอนุรักษเอาไวเปนอยางดี เขตเมืองเกาแหงน้ีจึงไดรับการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนมรดกโลก อีกท้ังยังเปนเมือง
ทองเท่ียวท่ีข้ึนช่ือฝร่ังเศสอีกดวย มหาวิหาร         สตราสบูรก มหาวิหารสถาปตยกรรมโกธิคสุดวิจิตรตระการตาซ่ึงเปนศาสนสถาน
สําคัญของเมือง จัตุรัส Place Kléber สถานท่ีจัดตลาดคริสตขนาดใหญอลังการกลางลานกวาง ท่ีน่ีเปนตลาดคริสตมาสเกาแกท่ีมี
ความเปนมาต้ังแตป ค.ศ. 1517 เดินทางสูเมืองโอแบกเน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม  Le Parc Hôtel Obernai & Spa **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

06.00 น.  
12.00 น.  

12.00 น.  

18.30 น.  

บาย



Chateau Haut-Koenigsbourg / Ribeauville / Riquewihr

นําคณะไปชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแควนอัลซาค Chateau Haut-Koenigsbourg (โอต-เกอ-นิกส-บูรก) สรางข้ึนในสมัย
ศตวรรษท่ี 12 โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยุคกลาง ตัวปราสาทต้ังอยูบนความสูงกวา 800 เมตรเหนือท่ีทานจะไดชมทัศนียภาพของทุง
ราบอัลซาค และปา Vosges ในยามอากาศดีทานสามารถชมความกวางใหญของผืนปาแบล็คฟอเรสต เปนเวลากวา 9 ศตวรรษท่ี
ปราสาทแหงน้ีส่ังสมเร่ืองราวของการขัดแยงในยุโรป และการข้ึนสูอํานาจของศักดินาอาทิ ลอรด, กษัตริย และจักรพรรด์ิ จนถึงวันน้ีมีนัก
ทองเท่ียวเขาชมมากวา 6 แสนคนตอป เปน 1 ใน 80 ปราสาทหินยุคกลางของภูมิภาคแหงน้ี
รับประทานอาหารกลางวันเมนูพ้ืนบาน “ฟวกราส” สูตรตนตํารับของแควนอัลซาค ทานท่ีช่ืนชอบสามารถซ้ือเปนของฝากทางบานได
นําทานชมหมูบานท่ีไดรับการยกยองใหเปนหมูบานท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส Les Plus Beaux Villages de France หมูบานแสนสวย
Ribeauville (คริ-เบอ-วิล-เล) และ Riquewihr (เครก-เวีย) อัญมณีเม็ดงามท่ีซอนตัวอยูกลางไรองุน เมืองท่ีกอกําเนิดมาต้ังแต
ศตวรรษท่ี 8 เปนหมูบานท่ีร่ํารวยไปดวยมรดกทางสถาปตยกรรมสุดขีดในยุคกลาง บานก่ึงไมซุงเรียงรายตลอดเสนทางเดิน ประดับไปดวย
ดอกไมหลากสี ปายเหล็กดัดตกแตงหนารานคาใหดูมีมนตขลัง อาคารบานเรือนแตละหลังทาดวยสีแบบพาสเทลแลดูกลมกลืนเปนท่ีนาประทับ
ใจย่ิง เหมือนเราทานหลุดมาในโลกแหงเทพนิยายท่ีงดงาม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

09.00 น.  

12.00 น.  

18.00 น.  

วันท่ี 3

บาย



Equisheim / Kayserberg / Colmar

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
เชาวันน้ีนําคณะไปชมหมูบานท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสอีกแหงหน่ึง Equisheim (เอ-กี-ไซม) นอกจากน้ียังไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน
22 หมูบานของรายการ Le Village Préféré des Français 2013 อีกดวย Rue de Rampart ถนนคนเดินปูดวยหิน
แบบโบราณท่ีจะนําทานไปชมสถานท่ีสําคัญในประวัติศาสตรท้ัง 9 แหง หมูบานท่ีโอบลอมดวยกําแพงเมืองโบราณอีกหน่ึงแหงท่ีคุณจะ
หลงใหล สําหรับทานท่ีช่ืนชอบไวน หมูบานน้ีมีช่ือเสียงในการผลิต Grand Crus ช้ันเลิศของอัลซาค เราจะขอนําทานไปเยือนอีกหน่ึง
หมูบาน Kaysersberg (เก-เซอร-เบิรก) เจาของรางวัลหมูบานแสนสวยของ Le Village Préféré des Français 2017
ดวยขนาดความใหญของหมูบาน ในสมัยยุคกลางถือไดวาเปนศูนยกลางของการปกครอง และเศรษฐกิจ ประกอบดวยภูมิประเทศเปน
ประตูสูหุบเขา Weiss และเช่ือมตอสูแควน Loraine ท่ีน่ีจึงร่ํารวยดวยเปนเมืองการคาและการอุตสาหกรรมการแกะสลักมาแตโบราณ
ปจจุบันหมูบานแหงน้ียังคงไวดวยเสนหของบานแบบก่ึงไมซุง รานคาขายของท่ีระลึก รานขนมของอัลซาคท้ังบิสกิต เคก และขนม
Kougelhopf (คู-กล็ฟ-เฟอร) ท่ีเห็นอยูท่ัวไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลับเขาสูเมือง Colmar เจาของรางวัลอันดับท่ี 3 ของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของยุโรป เมืองอันแสนโรแมนติกแหงน้ีมีความหลาก
หลายท่ีทานไมควรพลาด Little Venice สายแมน้ํา Lauch ท่ีมีอาคารแบบก่ึงไมซุงต้ังเรียงรายสองฝง สุดแสนจะโรแมนติก บาน
เรือนเดิมเคยเปนท่ีอาศัยของคนทําไวน, คนตกแตงสวน, คนพายเรือ ไดรับการอนุรักษใหดูงดงามเสมือนหน่ึงนครเวนิสนอยแหง
ฝร่ังเศส ชมสถาปตยกรรมท่ีเกาแกอีกแหงของเมืองคือตลาด Covered สรางดวยอิฐแดงต้ังแตป 1865 ปจจุบันเปนท้ังตลาดสด
และรานอาหารแบบ bistro สําหรับชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีออกมาน่ังตรงเทอเรซ ริมแมน้ํา ประดับไปดวยดอกไมหลากสีสัน ปลอย
เวลาไปกับสายน้ําท่ีไหลเอ่ือย กลับเขาสูในกลางเมืองมีโบสถเซนตมารติน สรางเสร็จในศตวรรษท่ี 14 ใชเวลาในการกอสรางยาวนาน
กวา 100 ป ปจจุบันเปนศูนยกลางของเมืองและแหลงชอปปงของคนเมืองอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

08.00 น.  
09.00 น.  

12.00 น.  

18.00 น.  

วันท่ี 4

บาย



Colmar - อังซี - เกรน็อบ

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
เดินทางสูเมืองอังซี  เมืองติดทะเลสาบท่ีนารักและแสนสงบ หรือ "ไขมุกแหงเทือกเขาแอลปในฝร่ังเศส" เปนฉายาของเมืองน้ี หรือบาง
คนกลาววาเปน “Venice of the Alps” ดวยความท่ีเมืองติดทะเลสาบและมีคลองตัดผานเมืองมากมายหลายสาย และยังมีแมน้ํา
“Thiou” ท่ีก้ันกลางระหวางสวนท่ีอยูอาศัยและเมืองเกาอีกดวย และน่ีคือแลนดมารคสําคัญของเมืองอันซีน้ี “Le Palais de l’Île” ท่ี
เปนสถานท่ีท่ีถูกสรางข้ึนบนเกาะขนาดเล็กกลางทะเลสาบ สถานท่ีแหงน้ีถูกใชเปนคุกและศาลเพ่ือจําคุกและตัดสินคดีผูกระทําความผิด
จนถึงสมัยการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศส ปจจุบันเปนภาพแลนดมารกท่ีใชในการโปรโมตการทองเท่ียวของเมือง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เท่ียวชมเมืองกับสถานท่ีเกาแกในประวัติศาสตร THE OLD TOWN HALL, โบสถ “Notre-Dame de Liesse” THE
SAINTE-CLAIRE GATE มีนาฬิกาเรือนยักษติดอยูท่ีดานบน PONT DES AMOURS หรือ “The Love Bridge”
สะพานแหงรัก วากันวาถาคูรักคูไหนมาจูบกันท่ีสะพานแหงน้ี จะครองคูกันไปจนช่ัวนิรันดร นับเปนอีกสถานท่ีท่ีโรแมนติคมากอีกท่ีหน่ึง
ในเมืองอันซีน้ีเลยทีเดียว และสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ท่ีน่ันเปนท่ีอยูอาศัยของนกนางนวลจํานวนมากท่ีรอใหนักทองเท่ียวเขามา
ทักทายอยางเปนกันเอง เปนอีกมุมถายรูปท่ีนา สนใจ วิวทะเลสาบจากธรรมชาติท่ีเรียบงาย แตงดงามเกินจะบรรยาย 
เดินทางสูเมืองเกรน็อบ เมืองทองเท่ียวทางตะวันออกเฉียงใตของฝร่ังเศส ต้ังอยูในหุบเขาและมีพ้ืนท่ีอยูติดกับเทือกเขาแอลป ซ่ึงจะเห็น
เปนฉากหลังซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ทําใหเมืองน้ีมีฉายาวา 'Capital of the Alps'
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Mercure Grenoble Centre Président hotel **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

08.00 น.  
09.00 น.  

12.00 น.  

18.00 น.  

วันท่ี 5

บาย



เกรน็อบ – LAVENDER FIELD - อาวีญง

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
เดินทางสูเมืองวาลองโซล (Valensole)  ทุงลาเวนเดอร ดอกไมสีมวงแหงเมืองวาลองโซล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เท่ียวชมทุงดอกลาเวนเดอร บานสะพร่ังสุดลูกหูลูกตา สถานท่ีทองเท่ียวในฝนของใครหลายๆคน ท่ีเมืองวาลองโซล เปนทุงลาเวนเดอรท่ี
ใหญและมีช่ือเสียงโดงดังท่ีสุดในโลก ในแควนโพรวองซ (Provence) แหงน้ีเปนท่ีรูจักกันแพรหลายจากความสวยงามและมีเสนหของ
วิวสุดลูกหูลูกตาของทุงดอกลาเวนเดอร รวมไปถึงหมูบานเล็กๆท่ีมีเสนหนาหลงใหล 
(ทุงดอกลาเวนเดอรจะบานสะพร่ังเต็มท่ีประมาณปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมชวงท่ีสวยท่ีสุดและนาไปท่ีสุด
เห็นจะเปนชวงเดือนกรกฎาคม)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Avignon Grand Hotel **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

08.00 น.  
09.00 น.  
12.00 น.  

18.00 น.  

วันท่ี 6



อาวีญง - หมูบานกอรดส - โบสถ เซนัก - รถไฟ TGV - ปารีส

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
เดินทางสูหมูบาน Gordes “กอรเดส” Gordes หมูบานสวยท่ีมีเสนหในแควนโพรวองซ การคัดเลือกใหเปนหมูบานท่ีสวยท่ีสุดใน
ฝร่ังเศส หมูบานต้ังอยูบนเนินเขาท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุด ดวยอาคารบานเรือนท่ีเปนหินสีขาวปลูกอยูบนหนาผาสูง ไลเรียงกันไปบนเนิน
อาคารบานเรือนท่ีสรางข้ึนใหมในหมูบานจะตองสรางดวยหินและมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองใหเหมือนอาคารเกา ๆ หามมิใหมีการลอมร้ัว
หรือกําแพง และไปเยือนโบสถ Notre-Dame of Sénanque Abbey โบสถและคอนแวนซท่ีสรางมาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 12
ท่ีน่ียังเปนอารามท่ีพักของบาทหลวงท่ีมีการเล้ียงผ้ึง, ปลูกลาเวนเดอร และโรงเหลา ในบริเวณโบสถจะมีรานขายสินคาท่ีผลิตไดในโบสถ
เปนผลิตผลจากผ้ึง เชนน้ําผ้ึง, แยม, ลาเวนเดอร และไวน ผลิตภัณฑพ้ืนบานท่ีควรคาแกการซ้ือหา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโคชสงคณะท่ีสถานีรถไฟอาวีญง นําทานเดินทางสูมหานครปารีส โดยรถไฟดวน TGV 
(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช.ม.เศษ) 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะลองเรือ Bateaux Mouches บริษัทเรือนําเท่ียวกอต้ังและเปดใหบริการมาต้ังแตป 1949 เพ่ือลองเรือชมความสวยงาม
และอลังการของมหานครปารีสมายาวนาน สองฟากฝงของแมน้ําแซนนไดรับการยกยองใหเปน “พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต” 
พักโรงแรม Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse TGV **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

08.00 น.  
09.00 น.  

12.00 น.  

19.00 น.  

วันท่ี 7

บาย



รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
ออกเดินทางสูสนามบิน ชารล เดอ โกล เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสูประเทศไทย
สายการบินไทย นําทานออกเดินทาง โดยเท่ียวบินท่ี TG 931

ปารีส - พระราชวังแวรซายส - ชอปปง

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) พระราชวังท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในพ้ืนปฐพี ไดรับการยอมรับวางดงามมากท่ีสุดของโลก
หลังจากท่ีมีการบูรณะใหมพระราชวังแหงน้ีไดรับความนิยมอยางมากจากนักทองเท่ียวท่ีตองการจะเขาชมความสวยงามท้ัง
สถาปตยกรรม การตกแตงภายใน โดยแบงออกเปน 5 สวนใหญ ๆ ดวยกัน ไดแก The Palace, The Gardens, The Estate
of Trianon, The Royal Stables และ The Park ตัวอาคารหลักคือ The palace ท่ีมีสถาปตยกรรมแบบบาโรค-รอคโคโค
แบงเปนหองมากกวา 700 หอง หนาตางอีกกวา 2,000 บาน และบันไดราว ๆ 60 บันได หองท่ีถือเปนไฮไลทของท่ีน่ีคือ หอง
The Hall of Mirrors มีหนาตางท้ังหมด 17 บาน ผนังตกแตงดวยภาพวาดและโคมไฟสุดอลังการ อันเล่ืองช่ือท้ังความงามและ
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะชอปปงสินคาช้ันนําของฝร่ังเศส ในราน Duty Free (ปลอดภาษี) และสินคาแบรนดเนมนานาชนิดในหางสรรพสินคาแบบวัน
สต็อป Galleries La Fayatte หางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีส 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse TGV **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

08.00 น.  
09.00 น.  

12.00 น.  

19.00 น.  

วันท่ี 8

ปารีส - เดินทางกลับ

08.00 น.  
09.30 น.  
13.50 น.  

วันท่ี 8

ปารีส - เดินทางกลับ

05.55 น.        คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 8



PERIOD
Tour Fare

Adults
Child 4-11
\With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

30 มิ.ย. – 09 ก.ค. 2566 148,000 133,500 118,500 19,500 38,000/28,500

14-23 กรกฎาคม 2566 148,000 133,500 118,500 19,500 38,000/28,500

กําหนดการเดินทาง

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของนํ้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
ตั๋วรถไฟชั้น 2 TGV จากเมืองอาวีญง - ปารีส
คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
คาเขาชม พระราชวังแวรซายน พรอมไกดทองถิ่นบรรยายภาษาไทย , คาเรือลองแมนํ้าแซนน
คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทานตองการ หองพักแบบ 3
เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในยุโรปสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมือง
พัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหาร
บางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 € / ทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส (เชงเกน)
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลใน
ตางประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
สายการบินภายในประเทศไดนํ้าหนักกระเปา 23 กิโลกรัม ใบเล็กไมเกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวรร์วม

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร
นอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



การจองทัวร (How to make your reservation)

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่ทานรูจักและ
เชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจอง

ทัวรและ ชําระเงินมัดจํา 60,000 บาท ตอผูเดินทางหนึ่งทาน (Non Refundable) ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจํา
ดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 21 วันกอนการเดินทาง (Non 

Refundable) หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร
(Cannot make your reservation) เน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 

ในโปรแกรมไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี

เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้

1.
   2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
   3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
   4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผู
รวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวร
ตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 01 เมษายน 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวน
เพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สาย
การบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิก
การเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทาน
ไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะ
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %,
สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น



การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 60-45 วัน คืนเงินมัดจําทัวร โดยหักคาดําเนินการในการทําวีซา+คาบริการในการทําวีซา
2. ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวา 45-30 กอนวันที่นําเที่ยว ใหคืนเงินคามัดจํา โดยหักคาใชจายที่
จายจริงไปแลว
3. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน คาบริการที่ตองจายตามขอ 1
แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจากนักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให
นักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
3.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
3.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
3.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
4. ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
5. ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว  ไมตองคืนเงิน
หมายเหตุ หลักเกณฑที่นํามาใชนี้ มีการปรับเปลี่ยนจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงหลังการระบาดของโรคโควิด
แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ ไมรวมวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
(การขอวีซาประเทศฝร่ังเศสผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศฝร่ังเศส)

**สําหรับทานท่ีเคยสแกนลายน้ิวมือในกลุมเชงเกนในระยะเวลา 3 ป กรุณาแจงบริษัทฯลวงหนา**
 

พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนา
สูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ 
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่ม
ทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน
กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และ
หลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน การเงินตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือก
เลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชี
กระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่ง
ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย กรณีที่เปนนักเรียน
นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคา
วีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ


