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00.05 น.   ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 930
07.10 น.   ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
               แล้วนําคณะออกเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีบนฝ�� งแม่นํ�าแซนน์ โมเนต์ใช้
               ชีวิตอยู่ที�นี�ในป� ค.ศ.1892 
               นําท่านถ่ายภาพกับมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) พิธี MASS เวลา 08.30-10.30 น.
              โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี�ในช่วงเวลาที�ต่างกัน โมเนต์เปลี�ยนผ้า ใบที�ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที�สาดส่องบน
               วิหารก็เปลี�ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั�นนี�มี ทั�งหมด 28 ภาพ มหาวิหารมีพิธีในตอนเช้า
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
               จากนั�นไปชมสถานที�สําคัญอีกแห่งหนึ�งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ�งเป�นสถานที�ที� 
               โจน ออฟ อาร์ค ถูกเผาทั�งเป�น วีรสตรีของฝรั�งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทั�งเป�นเมื�ออายุได้เพียง
               19 ป� เดิมบริเวณ นี�เป�นตลาดเก่า
               เดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล St. Malo เมืองพักผ่อนตากอากาศ อยู่ในแคว้นบริททานี หรือแคว้นเบรอตาญ
               (Bretagne) มีชื�อเสียงเรียงนามว่าเป�นเมืองท่าที�สวยงามและเป�นที�ชื�นชอบของชาวยุโรปเป�นพิเศษ ตรงท่าเรือจะ
               ถูกล้อมรอบไปด้วยกําแพงสูงและป�อมปราการที�มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมือง
               โจรสลัดเลย และที�แซงมาโลนี�ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากมงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ที�ตั�งของวิหารกลางนํ�า
               สิ�งมหัศจรรย์และสถานที�ท่องเที�ยวชื�อดังของประเทศฝรั�งเศส
18.30 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก MERCURE ST.MALO **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 1   
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบนิชารล์ เดอ โกล (ฝรั�งเศส)

22.00 น.  พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทยเจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวก
               ในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั�นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วนัที� 2
ปารสี (ชารล์ เดอ โกล) - เมอืงรูอ็อง (Rouen) -มงต์แซงต์มเิชล



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) อันเป�นสถานที�ท่องเที�ยวยอดฮิตติดอันดับ 3 ของประเทศ
                ฝรั�งเศส มองจากภายนอกคล้ายปราสาทตั�งอยู่บนเกาะ อันที�จริงแล้วคือศาสนสถานที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งใน
                ยุโรป เทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ป�เตอร์แห่งกรุงโรม แห่งนี�ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป�นหนึ�งใน
                มรดกโลก สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี�ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจนป� ค.ศ. 966 
                นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ�นใหม่เป�นอารามขนาดใหญ ่
                เมื�อครั�งที�แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง จนมีความงดงามดังป� จจุบัน
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                เดินทางสู่เมืองตูร์ Tours ในเขตแม่นํ�าลัวร์ทางตอนเหนือ และแม่นํ�าแชร์ทางตอนใต้ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่
                ยาวนาน จัตุรัสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึ�งไม้ซุงที�สร้างมาตั�งแต่สมัยยุคกลาง เป�นเมืองคลาสสิคที�น่าชม
                อีกเมืองหนึ�ง
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก MERCURE TOURS CENTRE GARE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วนัที� 3
แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มเิชล -  เมอืงตรู ์แห่งลุ่มนํ�าลัวร์



07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.  นําท่านชม ชาโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มนํ�าลัวร์ แม่นํ�าสายยาวที�สุดของฝรั�งเศส 1,013 กิโลเมตร สองฟาก
               ฝ�� งมีปราสาทหรือชาโต Chateau ของกษัตริย์และเชื�อพระวงศ์มากมาย 1 ในจํานวนทั�งหมด ชาโตชองบอร์ด
               Chambord นับเป�นความปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที�ยว กษัตริย์ฟรองซัวส์ที� 1 ทรงโปรดให้สร้างขึ�นในป�
               ค.ศ.1519 ไว้เป�นที�ประทับเมื�อมาล่าสัตว์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป�นผู้ร่างโครงสร้าง ปราสาทแห่งนี�ตั�งอยู่ท่ามกลาง
               สวนป�า 
บ่าย          แล้วนําท่านชมปราสาทสวยอีกแห่ง ชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau นับได้ว่าเป�นปราสาทที�
               สวยงามที�สุดในลุ่มแม่นํ�าลัวร์ เรื�องราวของความรักของกษัตริย์ฟรองซัวส์ที� 1 ทรงมอบปราสาทนี�ให้กับพระสนม
               คนโปรดของพระองค์ คือ ดียาน เดอ ป� วติแยร์ (Diane de Poitiers) พํานักอยู่ที�ปราสาทแห่งนี�จนหลงรัก
               ปราสาทแห่งนี�มาก สถาป� ตยกรรมของเชอนงโซเป�นแบบผสมระหว่างโกธิคและเรอเนซองส์ตอนต้น 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
               เดินทางสู่เมือง บอร์โด Bordeaux เป�นเมืองท่าใกล้ชาย ฝ�� งมหาสมุทรแอตแลนติก ตั�งแต่ศตวรรษที� 18 บอร์โด
               มีชื�อเสียงและเป�นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพที�จัดอยู่ในกลุ่ม AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซึ�งไวน์ดีๆ
               ของฝรั�งเศส มักจะอยู่ในกลุ่มนี�
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก RADISSON HOTEL BORDEAUX **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 4
เที�ยวชมปราสาทแห่งลุ่มนํ�าลัวร ์– ปราสาทชาโตเชอนองโช – 
ชองบอรด์ - บอรโ์ดซ



08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
                เดินทางสู่เมือง การ์กาซอน ในแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง Languedoc-Roussillon มีที�ราบสูง Massif Central
                และเทือกเขา ป�เรเน่เป�นฉากหลัง ถัดไปจากเทือกเขานี�ก็จะเข้าสู่พรมแดนสเปน มีแสงแดดอันอบอุ่นเกือบตลอดป�
                เดินเที�ยวชมเมืองเก่าการ์กาซอน เส้นทางสายวัฒนธรรมที�สืบสานมาตั�งแต่ครั�งก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคโรมัน
                ที�จะเห็นได้จากร่องรอยของกําแพงเมือง และป�อมปราการอันแข็งแกร่งในยุคกลาง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                เข้าสู่เมืองอาวีญง Avignon ที�ครั�งหนึ�งเป�นเมืองที�มีความสําคัญต่อคริสต์ศาสนาเป�นอย่างยิ�ง และเป�นเมือง
                ประวัติศาสตร์ริมฝ�� งแม่นํ�าโรห์นเที�ยวเมืองอาวีญง พระราชวังของพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ที�ได้ย้าย
                ที�พํานักมาที�นี�ในระหว่างป� ค.ศ.1309-1423 ในยุคนั�นอาวีญงเจริญรุ่งเรืองทั�งการค้าศาสนา, ศิลปวัฒนธรรมที�
                สําคัญ สะพานที�มีชื�อเสียงคือ สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) สร้างเมื�อป� ค.ศ. 1177 เก่าแก่คู่บ้าน
                คู่เมือง
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก AVIGNON GRAND HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 5
บอรโ์ด -  การก์าซอน เมอืงโบราณการก์าซอน – อาวญีง เมอืงแห่ง
พระสนัตะปาปา



07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.    เดินทางสู่หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence หมู่บ้านโบราณที�ตั�งอยู่บนภูเขาสูง ซึ�งป� จจุบันยัง
                 คงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเรือน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป�นอย่างดี เป�นหมู่บ้านที�
                 ได้รับคัดเลือกให้เป�น “หนึ�งในหมู่บ้านที�สวยที�สุดในฝรั�งเศส” เดินทางต่อสู่ เมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนัง
                 นานาชาติ พลาดไม่ได้กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที�หน้า ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที�เหล่า
                 ดาราชื�อดังทั�งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป�นที�ระลึก เมืองคานส์เป�นเมืองคู่แฝดของนีซ เต็มไปด้วยโรงแรม
                 หรูหราริมชายหาด และถนนที�ทอดยาวริมชายหาดที�เรียกว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade de
                 la Croisette) นอกจากนี�ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั�งหลายด้วย
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 เดินทางสู่รัฐโมนาโก หรือ ไมอามี�แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มองติกาโล Monte-Carlo กลายเป�นเมืองหลวง
                 แห่งการพนันของยุโรปซึ�งเศรษฐีนิยมมาเที�ยวกัน นําท่านเข้าสัมผัสกับความหรูหราภายในบ่อนคาสิโนมองติกาโล
                 เที�ยวชมโมนาโก เมืองที�ตั�งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมู่ตึกระฟ�าและทิวเขาอันงดงาม มหาวิหารที�เคยใช้จัด
                 งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผู้สูงศักดิ�ที�ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย
                 จากหญิงสาวธรรมดาที�โชคชะตาพลิกผันให้เป�นเจ้าหญิงในราชวัง ถ่ายรูปกับปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De 
                 Princes ปราสาทที�ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึ�นบนส่วนที�เป�นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม
                 ถึงเมืองนีซ (Nice) เมืองตากอากาศชายฝ�� งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที�หรูหรา ในอดีตเป�นแหล่งพบปะกันของชนชั�น
                 สูงจากอังกฤษ แนวชายหาดที�ทอดตัวคู่ขนานไปกับถนนเลียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส 
                 (La Promenade des Anglais) จะคลาคลํ�าไปด้วยผู้คนในช่วงฤดูร้อน 
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก SPLENDID HOTEL & SPA **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 6
หมูบ่า้น เลโบเดอโพรวองซ ์– คานส ์- โมนาโก – มองติการโ์ล - 
นีซ รเิวยีรา่



08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.    พาท่านเที�ยวเมืองยุคกลางที�เก่าแก่ที�สุดในประเทศฝรั�งเศสที�ชื�อว่า "แซงต์ ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de   
                 Vence)" เป�นเมืองที�ตั�งอยู่บนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า จุดหมายปลายทางของบรรดาเหล่านักท่องเที�ยวที�ชื�น
                 ชอบศิลปะโบราณ โลกยุคกลางอันมากเสน่ห์ที�ชวนให้หลงใหล ถนนก้อนกรวดที�เชื�อมโยงกันด้วยขั�นบันไดจํานวน
                 มาก อาคารบ้านเรือนที�สร้างขึ�นด้วยหิน ประดับประดาไปด้วยต้นไม้หลากสีสัน ตามแบบฉบับของเมืองยุคกลาง.
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.52 น.      เดินทางสู่สถานีรถไฟ TGV Nice Ville เพื�อเดินทางสู่มหานครปารีส
19.36 น.      ถึงกรุงปารีส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั�นของโลก มหานครทันสมัยที�ไม่เคยหยุดนิ�ง อีกทั�งยังเป�นเมือง
                 ที�สวยที�สุดในโลกสําหรับอีกหลายๆ คน
20.30 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL MERCURE GARE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 7
เที�ยว แซงต์ ปอล เดอ วองซ ์ - นีซ วลิล์ - รถไฟด่วน TGV ปารสี



08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
                เดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที�ใหญ่ที�สุดในปฐพี ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตก
                เฉียงใต้ ป� จจุบันบางส่วนของพระราชวังนี�ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นําเข้าชมความงามของพระราชวังภาย
                ในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละ
                ห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝ�มือเอกชาวฝรั�งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้
                เป�นพระราชวังที�งดงามลํ�าค่าที�สุดแห่งหนึ�งของโลก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                เที�ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั�นชั�นนําของโลก ที�ซึ�งเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักชอปป�� งจากทั�วทุกมุม
                โลก หรือที�ขนานนามว่าเป�นมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คที�โด่งดัง
                ประตูชัยถนนชองป�เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ�งเป�นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื�นไปด้วยเงาต้นปา
                ตานสองฝ�� ง มีทั�งร้านค้าชั�นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ�าพุ ภัตตาคารชั�นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป�นถนน
                ที�มีสีสันตลอด 24 ชั�วโมง จนได้ชื�อว่าเป�นถนนที�สวยที�สุดในโลก ให้ท่านได้ช้อปป�� งสินค้าแบรนด์ที�โด่งดัง
                ของฝรั�งเศส อาทิ สินค้าประเภท นํ�าหอม,เครื�องสําอางค์, เครื�องประดับ, เครื�องแต่งกายในร้าน Duty Free 
                ที�คืนภาษีให้กับนักท่องเที�ยวโดยเฉพาะ หรือในห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette อันทันสมัย
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL MERCURE GARE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

08.00 น.   รบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.30 น.    นําท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส 
13.40 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 931 

วนัที� 8
ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายน ์– หอไอเฟล - ถนนชองป�เอลิเซ ่– ชอ้ปป�� ง 

วนัที� 9  
ปารสี - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.55 น.    นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วนัที� 10 
เดินทางกลับกรุงเทพฯ



หมายเหต ุ    ทางบรษัิทได้เตรยีมการเดินทางของคณะทัวรก่์อน 30 วนั โดยซื�อตั�วเครื�องบนิ, เชา่รถโค้ช, จองที�พกั, รา้น
อาหาร สถานที�เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าใหกั้บกรุป๊ทัวร ์กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบนิ, การล่าชา้ของสาย
การบนิ,  การพลาดเที�ยวบนิ (ขึ�นเครื�องไมทั่น), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ทําให้
การเดินทางล่าชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอื�น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทัวร ์ มสีทิธิ�ในการ
เปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที�ชาํระแล้ว เพราะทางบรษัิทฯ ได้ชาํระค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ล่วงหน้า
แล้ว และหากมค่ีาใชจ้า่ยอื�น ๆ เกิดขึ�นนอกจากในรายการทัวร ์หวัหน้าทัวรจ์ะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิท ฯ
มอิาจรบัผดิชอบได้

ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 
ค่าตั�วรถไฟ TGV จากเมอืงนีซ - ปารสี
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
ค่าเขา้ชม บา้นโมเน่ต์ (ป�ดในฤดหูนาว) / มงต์แซงต์มเิชล / ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอรด์ / พระรา
ชวงัแวรซ์ายน์
ค่าโรงแรมที�พกัระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที�
ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป�นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปสว่น
ใหญ่จะไมม่เีครื�องปรบัอากาศ และอาจมกีารเปลี�ยนยา้ยเมอืงพกั หากวนัดังกล่าวมกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท่้านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ขอ้จาํกัดในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื�อความเหมาะสม
ค่าทิปพนักงานขบัรถโค้ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที้� 2 € / ท่าน / วนั
ค่าธรรมเนียมวซีา่ฝรั�งเศส (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/
อวยัวะ/สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิจากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูล
ของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั

ค่าทัวรร์วม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %
ค่าทิปหวัหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ
เครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบรษัิทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณีพเิศษ เชน่ หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



 
  PERIOD

  

 
Tour
Fare

  Adults
  

 
  Child
  4-11

  With
Bed

  

 
  Child
  4-6

  No Bed
  

 
  Single

Supplement
  

 
  NO TKT
  ADL /
  CHD

  

21 - 30 ม.ค. 2566 139,000 125,000 112,000 17,000 -35,000 -26,250

03 - 12 มนีาคม 2566 139,000 125,000 112,000 17,000 -35,000 -26,250

17 - 26 มนีาคม 2566 139,000 125,000 112,000 17,000 -35,000 -26,250

07 - 16 เมษยน 2566 145,000 130,000 116,000 18,000 -38,000 -28,550

28 เม.ย. - 07 พ.ค.
2566

139,000 125,000 112,000 17,000 -35,000 -26,250

กําหนดการเดินทาง

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดินทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั�วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ขึ�นอยูกั่บ
เงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิ
เท่านั�น

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว



เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศฝรั�งเศส  
ใช้เวลายื�นประมาณ 14-30 วันทําการ

(การขอวีซ่าประเทศฝรั�งเศสผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ�วมือด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศฝรั�งเศส)

 

พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ต้องนาํไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่
รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 ใบ พื�นหลังเป�นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดาํ และหา้มสแกน) มอีายุไมเ่กิน 6 เดอืน และ
เหมอืนกันทั�ง 2 รปู
สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส,

หยา่ /  สาํเนาสติูบตัร ในกรณอีายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ์ 

หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี� และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไป
ท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดอืนยอ้นหลัง 3 เดือน
กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน
6เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน
Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัยส์ว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน การเงินต้องอัพเดทเป�นเดอืนป�จจุบนั ควรเลือก
เล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะ
ครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีด
บญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสราย
วนั***

กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้
1-6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย
กรณีที�เป�นนักเรยีน นกัศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ 

กรณีที�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา,
มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอ
หรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่า
ธรรมเนียมใหมท่กุครั�ง
กรณีที�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซีา่
ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้


