


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	จิแวรนิ	-	เมืองก็อง	-
อนุสรณสถานแหงสงครามโลก	-	เมืองแซงตมาโล	-	มหาวิหารโนเต
รอดาม	เมืองรวง	หรือ	มหาวิหารรูอ็อง	-	โบสถโจน	ออฟ	อารค

OCEANIA
HOTEL
ST.MALO	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

3 วิหารมงแซงต	มิเชล	-	เมืองตูร
ALLIANCE
HOTEL	TOURS
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน	

4 ชาโตชองบอร	-	ชาโตเชอนงโซ	/	ปราสาทเชอนองโซว	-	เมืองบอรโดซ
-	รถไฟTGV

MERCURE
BORDEAUX
CENTRE	HOTEL
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

5 เมืองบอรโดซ	-	ทาเรือปอรตเดอลาลูน	-	การกาสซอน	-	ไรองุน
Pomerol	-	ชมขั้นตอนการผลิตไวน	-	เขตพื้นที่ผลิตไวน

MERCURE
CARCASSONNE
HOTEL	หรือเทียบ
เทาใน

6 เมืองมองตเปอลิเยร	-	เมืองอารล	-	สนามตอสูของชาวโรมัน	-	หุบเขา
แมน้ําโรหน	-	เมืองอาวีญยอง	-	สะพานเซนตเบเนเซ็ต	-	โรงละครสมัย
โรมัน	-	สะพานสงน้ําปงดูวการ

NOVOTEL
AVIGNON
CENTER	HOTEL
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

7 เลโบเดอโพรวองซ	-	เมืองกราซ	-	โรงงานผลิตน้ําหอม	หรือ
พิพิธภัณฑน้ําหอม	-	เมืองคานส	-	ปาเล	เด	เฟสติวาล	-	เมือง	Aix	en
Provence	-	ถนนมิราโบ

RADISSON	BLU
HOTEL	NICE
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

8 รัฐโมนาโค	-	คาสิโน	มองติคาโล	-	ปาเล	เดอ	แปรงซ

HOTEL
RADISSON	BLU
MILAN	หรือเทียบ
เทาในระดับ
เดียวกัน

9 มหาวิหารดูโอโม	ปิซา	-	สนามบินมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานู
เอล	-	โรงละครโอเปราลาสกาลา	/	โรงอุปรากรลา	สกาลา	-	รูปป้ัน
ของลีโอนาโดดาวินชี

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

6	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 103,000	บาท 103,000	บาท 103,000	บาท 17,000	บาท



หมายเหตุ	ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	15	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จอง
ที่พัก,	รานอาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยว
บิน,	การลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,
การถูกปฏิเสธการเขาเมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได	หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว
เพราะทางบริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

ชวงคํ่า
22.00	น.	พรอมคณะที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตู	3	เคานเตอร	D	(9-12)	สายการบินไทย	เจาหนาที่คอย

อํานวยความสะดวก	ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน	จากน้ันเชิญรอ	ณ	หองพักผูโดยสารขาออก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.05	น.	ออกเดินทางสูกรุงปารีส	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG930
07.05	น.	สนามบินชารลเดอโกล	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

รถโคชรอรับคณะเพื่อเดินทางทองเที่ยวตอ
นําทานออกเดินทางสูหมูบานเล็ก	ๆ	ในชนบทที่ชื่อวา	จิแวรนี	(Giverny)	เพื่อ	ชมบานโมเนต	ศิลปินอิมเพรส

ชั่นนิสมที่โดงดัง	บานสองชั้นหลังน้ีปกคลุมไปดวยพืชพรรณไมนานาชนิด	หองและเฟอรนิเจอรตาง	ๆ	ภายใน
บาน	ยังคงสภาพเดิม
นําทาน	ชมมหาวิหารรูอ็อง	(Rouen	Cathedral)	โมเนตไดวาดภาพวิหารแหงน้ีในชวงเวลาที่ตางกัน	โมเนต

เปลี่ยนผาใบที่ใชวาดผืนแลวผืนเลา	แสงที่สาดสองบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปดวยภาพเขียนคอลเล็คชั่นน้ีมีทั้งหมด
28	ภาพ
ชมสถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองคือ	โบสถโจน	ออฟ	อารค	ซึ่งเป็นสถานที่ที่	โจน	ออฟ	อารคถูกเผาทั้ง

เป็นวีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินใหประหารชีวิตดวยการเผาทั้งเป็นเมื่ออายุไดเพียง	19	ปี

ชวงบาย
12.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Chinese
13.30	น.	เดินทางสู	เมืองก็อง	(Caen)	ชมทัศนียภาพของเมืองจากแนวกําแพงของปราสาท	ก็อง	ที่บงบอกถึง

ความเจริญรุงเรืองในครั้งอดีต
นําคณะ	เขาชมอนุสรณสถานแหงสงครามโลก	Memorial	de	Caen	ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการ

สูรบในสงครามโลกครั้งที่	2	มีอาคารกวา	200,000	หลังถูกทําลาย	ผูคนเสียชีวิตนับแสนและบาดเจ็บอีกมากมาย



การจัดแสดงเรื่องราวการยกพลขึน้บกในวันดีเดย	ลวนแตเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวของกับแควนนอรมังดีทั้งสิ้น
ตลอดจนเรื่องราวของผูที่ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกจนถึงปัจจุบัน
เดินทางตอสู	เมืองแซงตมาโล	St.	Malo	(128	ก.ม.)(168	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Local
นําทานเขาสูที่พัก	OCEANIA	HOTEL	ST.MALO	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	www.oceaniahotels.com

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

หมูบานเล็ก	ๆ	อยูทางตอนเหนือของแควนนอรมองดี	เป็นเมืองศิลปินอิมเพรส
ชั่นนิสมที่โดงดัง	ถือวาเป็นสวนหน่ึงของประวัติศาสตรที่นาสนใจมากเลยที
เดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มหาวิหารโนเตรอดาม	สรางดวยศิลปะแบบกอธิคตอนปลาย	และตอเติมดวย
สถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัย	ทั้งแผนหินหนาแกะสลักหยาบๆ	ปูนป้ัน
ละเอียดราวดอกไมไหว	และหลังคายอดแหลมสูง	รวมทั้งกระจกสีสวยงาม
วิจิตร	หรือเดินเลนชมเมืองในเขตเมืองเกา	ที่มีนาฬิกายักษ	กลอส	ออรลอซ	ตั้ง
ครอมอยูเหนือถนน	ดูโดดเดน	เป็นมหาวิหารที่สรางขึน้มาเพื่อนทดแทนโบสถ
ที่มีมาตั้งแต	ศตวรรษที่4	เมื่อสรางเริ่มแรกไดถูกโจมตีโดยชาวไวกิ้งแลวเขาก็
ไดปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสและลูกชายเขาก็ไดบูรณะมหาวิหารแหงน้ีตอๆ
มา

บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร	ผูเป็นหน่ึงในสาม	นักบุญองคอุปถัมภปะเทศ
ฝรั่งเศส	โดยโบสถแหงน้ีถูกสรางขึน้ในบริเวณที่เคยเป็นตลาดเกาใจกลาง
เมืองรวง	ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับนักบุญโจน	ออฟอารค	ถูกตัดสินประหารชีวิต
ดวยการเผาทั้งเป็น	ดวยอายุเพียง	19	ปีเทาน้ัน	จุดเดนของโบสถแหงน้ีคือ
หนาตาง	ที่ประดับดวยกระจกสีตางตางๆดวยวิจิตร	ตระการตา	ซึ่งยังคงไวซึ่ง
รูปแบบเดิมตั้งแตอดีตแมวาตัวโครงสรางของโบสถจะไดรับการบูรนะขึน้มา
ใหม	หลังจากถูกทําลายในชวงสงครามก็ตาม

เมืองก็องเป็นเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีสิ่งกอสรางสําคัญ	ๆ	รวมทั้งสิ่ง
กอสรางที่สรางในสมัยของวิลเลียมแหงนอรม็องดี	และเป็นจุดสําคัญจุดหน่ึง
ของยุทธการแหงนอรมังดีในปี	ค.ศ.	1944	ที่ทําลายตัวเมืองไปเสียเป็นอันมาก



บานโมเนต	เปิดใหเขาชมในระหวางวันที่	24	มีนาคม	-	1	พฤศจิกายน	2560ดังโปรแกรมทัวรในระหวางวันที่	1
มกราคม-23	มีนาคม	2560	จะไมรวมคาเขาชมบานโมเนต

อนุสรณสถานแหงสงครามโลก	Memorial	de	Caen	ภายในจัดแสดงเรื่องราว
เกี่ยวกับการสูรบในสงครามโลกครั้งที่	2	มีอาคารกวา	200,000	หลังถูกทําลาย
ผูคนเสียชีวิตนับแสนและบาดเจ็บอีกมากมาย	การจัดแสดงเรื่องราวการยกพล
ขึน้บกในวันดีเดย	ลวนแตเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวของกับแควนนอรมังดีทั้งสิ้น
ตลอดจนเรื่องราวของผูที่ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกจนถึง
ปัจจุบัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	OCEANIA	HOTEL	ST.MALO	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึงของจังหวัด
อีลล-เอต-วีแลน	(Ille-et-Vilaine)	แควนเบรอตาญ	เป็นเมืองชายฝ่ังที่มีขนาด
เล็กมีกําแพงลอมรอบตัวเมือง	แมวาบางสวนจะถูกทําลายไปในชวง
สงครามโลกครั้งที่สองก็ตาม	ในทุกชวงชวงฤดูรอนของทุกๆปี	จะเป็นฤดูกาล
ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองแซงต	มาโล	นักทองเที่ยวจํานวนมากจะหลั่งใหลมา
เยือนเมืองเล็กๆแหงน้ีเป็นจํานวนมาก	สําหรับการทองเที่ยวในเมืองน้ัน	นัก
ทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมตัวเมืองไดอยางงายดายดวยการเดินเทา	หรือรถไฟ
นําเที่ยว

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	Buffet
09.00	น.	นําทานสู	มงตแซงตมิเชล	(Mont	Saint-Michel)	ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงใน

ยุโรปเทียบไดกับมหาวิหารเซนตปีเตอรแหงกรุงโรม	อยูบนเกาะในเขตแควนนอรมังดี	สถานที่แหงน้ีไดรับการ
ประกาศจากองคการยูเนสโกใหเป็นหน่ึงในมรดกโลก	เมื่อปี	ค.ศ.1979	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมติด
อันดับ	3	ของฝรั่งเศสรอง

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Local
13.00	น.	เดินทางสู	เมืองตูร	Tours	ในเขตแมน้ําลัวรทางตอนเหนือและแมน้ําแชรทางตอนใต	มี

ประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน	จัตุรัสเมืองเกา	เรียงรายไปดวยบานกึ่งไมซุงที่สรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง	เป็น
เมืองคลาสสิคที่นาชมอีกเมืองหน่ึง	(307	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Local
นําทานเขาสูที่พัก	ALLIANCE	HOTEL	TOURS	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	www.alliance-hotel-

tours.com

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



วิหารมงแซงต	มิเชล	(Abbaye	Mont	Saint	Michel)	โบสถบนยอดเขาแหงน้ีที่มี
ความโดดเดน	สรางอยูบนเกาะเริ่มตั้งแต	ค.ศ.708	เมื่อ	Aubert	เจาอาวาส
โบสถเมือง	Avranches	สรางโบสถบนเกาะน้ีตามบัญชาของ	นักบุญมิเชล
(Saint-Michel)	ซึ่งมาใหนิมิตหลายครั้ง	การสรางโบสถน้ีลําบากยากเข็ญ
เพราะตองนําหินแกรนิตมาจากแควนใกลเคียง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือและแมน้ําแชรทางตอนใต	มี
ประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน	อาคารสวนใหญในเมืองจะมีสีขาวหลังคาน้ําเงิน
มีโบสถแหงเมืองตูร	เป็นโบสถที่มีชื่อเสียง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ALLIANCE	HOTEL	TOURS	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	Buffet
08.30	น.	รถโคช	นําคณะเดินทางสูชาโตชองบอรด	มหาปราสาทแหงลุมน้ําลัวร	มีแมน้ําสายยาวที่สุด

ของฝรั่งเศสคือ	1,013	กิโลเมตร	สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโต	Chateau	ของกษตัริยและเชื้อพระวงศ	ใน
จํานวนทั้งหมดชาโตชองบอรด	Chambord	นับเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักทองเที่ยว	พระเจาฟรองซัวสที่	1
ทรงโปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1519	หลังนําทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลานเพื่อไวรับรองพระสหาย	และไวเป็นที่
ประทับเมื่อมาลาสัตว	ลีโอนารโด	ดาวินชี	เป็นผูรางโครงสราง	ตอมาภายหลังDominigue	de	Cortone	สถาปนิก
ฝรั่งเศสและทีมงาน

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Local
13.30	น.	นําคณะเขา	ชมภายในชาโตเชอนงโซ	Château	de	Chenonceau	สรางบนฝ่ังแมน้ําแชร	และ

สรางมากอนหนาที่จะมีหลักฐานทางเอกสาร	เมื่อคริสตศตวรรษที่	11	ออกแบบโดยฟิลแบรต	เดอลอรม	สถาปนิก
เรอเนซองสตระกูลเมเนียร	Menier	ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ	เป็นแบบผสมระหวาง
สถาปัตยกรรมโกธิค	และสถาปัตยกรรมเรอเนซองสตอนตน	ลานดานหนาวางแบบลานปราสาทยุคกลางลอม
รอบดวยคูน้ํา	ประตูทางเขาขนาดใหญทําจากไมแกะสลัก	ดานในเป็นชาเปล
16.20	น.	เดินทางสู	เมืองบอรโด	โดยรถไฟดวน	TGV	(349	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Local
นําทานเขาสูที่พัก	MERCURE	BORDEAUX	CENTRE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

www.mercure.com

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



เป็นปราสาทสุดสวยงามในเมืองชองบอรแหงประเทศฝรั่งเศส	ออกแบบมา
สไตลเรเนซ็อง	สรางโดยกษตัริยของฝรั่งเศส	แตตัวปราสาทน้ันไมเคยถูกสราง
สําเร็จ	แมวาจะใชเวลาถึง	28ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นปราสาทในประเทศฝรั่งเศส	ที่มีสะพานขนาดมหึมาทอดขามฝ่ัง	ซึ่งในตอน
แรกไมมีสะพาน	แตไดถูกสรางเมื่อ	30ปีตอมา	แลวในที่สุดก็กลายเป็นรูปแบบ
ในปัจจุบัน	เป็นปราสาทเกาแก	มีอายุมากกวา	400	ปี	อาณาบริเวณโดยรอบ
เป็นทุงหญา	และป าเขา	จึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม	ตัวปราสาทหลังใหญจะตั้ง
อยูริมน้ํา	และมีการตอเติมสวนแกลลอลี่บนตอมอโคง	5	ชอง	คลอมลงบน
แมน้ําแชร	จนทําใหตัวปราสาททั้งหมดขวางอยูกลางลําน้ํา	แตไมขวางกระแส
น้ํา	เป็นปราสาทที่สงางามที่สุดในเขตหุบเขาลุมแมน้ําลัวร

หรือ	เมืองทาพระจันทร	(Port	of	the	Moon)	น้ันถือวาเป็นหน่ึงในแหลงทอง
เที่ยวที่สําคัญในประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งในปี	2007	เมืองบอรกโดซไดรับการขึน้
ทะเบียนมรดกโลก	ในฐานะเมืองประวัติศาสตรที่ยังมีผูอยูอาศัย	ชุมชนเมือง
และยานสถาปัตยกรรมที่โดดเดน	และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอยางมากมาย
จากไรองุนที่พบเห็นในตลอดเสนทางเขาสูเมืองและไวน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	MERCURE	BORDEAUX	CENTRE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใชเดินทางจากเมืองดียองเขาสูนครปารีส	นับวา
เป็นเสนทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเขานครปารีส

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
08.30	น.	นํา	ชมเมืองบอรโด	Bordeaux	เมืองหลวงของแควนอากีแดน	เป็นเมืองทาใกลชาย	ฝ่ังมหาสมุทร

แอตแลนติกทางภาคตะวันตกเฉียงใตของฝรั่งเศส	มีแมน้ําการอนไหลผานออกสูมหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองซู
ลัก-ซูร-แมร	เขตทาเรือปอรตเดอลาลูน	Port	de	la	Lune	ที่ไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก
ในปี	2007	ตั้งแตศตวรรษที่	18	บอรโดมีชื่อเสียงและเป็นแหลงผลิตไวนคุณภาพที่จัดอยูในกลุม	AOC
(Appellation	d'Origine	Contrôlée)	ซึ่งไวนดี	ๆ	ของฝรั่งเศส	มักจะอยูในกลุมน้ี
นําคณะเดินทางสู	Pomerol	เขตพื้นที่การทําไรองุนที่เล็กที่สุดในเมืองบอรโด	ดวยเน้ือที่การทําไรองุนเพียง

5,000	ไร
นําทาน	ชมขัน้ตอนการผลิตไวน	และ	wine	tasting	ที่มีการผสมจากพันธุองุนถึง	3	ชนิดไดแก	Merlot



75%,	Cabernet	Franc	18%	และ	Cabernet	Sauvignon	7%
นําคณะเดินทางสูเขตพื้นที่การผลิตไวนอีกแหงหน่ึง	แซ็ง-เตมีลียง	Saint-Emilion	นับเป็นเขตพื้นที่ที่เกาแก

ที่สุดของแควน	ซี่ง	องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเป็นเขตมรดกโลกในปี	1999	ในฐานะที่เป็นตัวอยางที่โดดเดน
ของภูมิทัศน	ไรองุนประวัติศาสตร	ที่รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปัจจุบัน	และยังคงทําการเพาะปลูกองุนที่
ยังคงรักษาคุณภาพองุน	เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตไวนในภูมิภาคไวไดเป็นอยางดี

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
13.30	น	ออกเดินทางสู	เมืองการกาซอนในแควนล็องกดอค-รูซียง	Languedoc-Roussillon	มีที่ราบสูง

Massif	Central	และเทือกเขาปีเรเนเป็นฉากหลัง	มีแสงแดดอันอบอุนเกือบตลอดปี	เสนทางสายวัฒนธรรมที่
สืบสานมาตั้งแตครั้งกอนประวัติศาสตร	จน	ถึงยุคโรมันที่จะเห็นไดจากรองรอยของกําแพงเมือง	และปอม
ปราการอันแข็งแกรงในยุคกลาง

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	MERCURE	CARCASSONNE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

หรือ	เมืองทาพระจันทร	(Port	of	the	Moon)	น้ันถือวาเป็นหน่ึงในแหลงทอง
เที่ยวที่สําคัญในประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งในปี	2007	เมืองบอรกโดซไดรับการขึน้
ทะเบียนมรดกโลก	ในฐานะเมืองประวัติศาสตรที่ยังมีผูอยูอาศัย	ชุมชนเมือง
และยานสถาปัตยกรรมที่โดดเดน	และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอยางมากมาย
จากไรองุนที่พบเห็นในตลอดเสนทางเขาสูเมืองและไวน

เขตทาเรือปอรตเดอลาลูน	Port	de	la	Lune	ที่ไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดก
โลกจากองคกรยูเนสโกในปี	2007	ตั้งแตศตวรรษที่	18	บอรโดมีชื่อเสียงและ
เป็นแหลงผลิตไวนคุณภาพที่จัดอยูในกลุม	AOC	(Appellation	d'Origine
Contrôlée)	ซึ่งไวนดี	ๆ	ของฝรั่งเศส	มักจะอยูในกลุมน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําคณะเดินทางสู	Pomerol	เขตพื้นที่การทําไรองุนที่เล็กที่สุดในเมืองบอรโด
ดวยเน้ือที่การทําไรองุนเพียง	5,000	ไร

นําทานชมขั้นตอนการผลิตไวน	และ	wine	tasting	ที่มีการผสมจากพันธุองุนถึง
3	ชนิดไดแก	Merlot	75%,	Cabernet	Franc	18%	และ	Cabernet	Sauvignon
7%



เขตพื้นที่การผลิตไวนอีกแหงหน่ึงแซ็ง-เตมีลียง	Saint-Emilion	นับเป็นเขต
พื้นที่ที่เกาแกที่สุดของแควน	ซี่ง	องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเป็นเขตมรดก
โลกในปี	1999	ในฐานะที่เป็นตัวอยางที่โดดเดนของภูมิทัศน	ไรองุน
ประวัติศาสตร	ที่รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปัจจุบัน	และยังคงทําการ
เพาะปลูกองุนที่ยังคงรักษาคุณภาพองุน	เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตไวนใน
ภูมิภาคไวไดเป็นอยางดี	โดยมีการกําหนดมาตรฐานการผลิต	และการตรวจ
สอบคุณภาพอยางเครงครัด	จากอดีตจนถึงปัจจุบันไวนแซ็งเตมีลียง	ไดรับการ
ยกยองวาเป็นไวนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ	มีรสชาตินุมนวล	สีสันสดใส	และบมได
คุณภาพมากที่สุดของบอรโด	ถึงแมวาจะมีการผลิตไดเป็นจํานวนนอยแต
คุณภาพที่ไดน้ันกลับตรงกันขาม

อีกเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแควนล็องกดอค-รูซียง	และยังเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตรอันเกาแกมาตั้งแตยุคสมัยกอนโรมัน	ซึ่งไดรับการยอมรับวาเป็น
เมืองปอมปราการยุคกลางที่โดดเดนแหงหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	MERCURE	CARCASSONNE	HOTEL	หรือเทียบเทาใน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	Buffet
09.00	น.	ออกเดินทางผาน	เมืองมงเปลีเย	เสนทางน้ีรมรื่นสวยงามลัดเลาะผานไรองุนสองขางทางเรียงราย

ดวยตนไม	เขตน้ีปลูกองุนสําหรับทําไวนกอรบีแยรและมีแนรวัวซึ่งเป็นไวนแดงที่ไดรับความนิยมเป็นอยางมาก
เขาสูเมืองอารก	Arles	ชม	สนามตอสูของชาวโรมัน	Arène	d’Arles	ความจุ	25,000	ที่น่ังอายุเกาแกกวา

2,000	ปีและโรงละครสมัยโรมัน	(le	théâtre	antique)	ไดขึน้บัญชีเป็นมรดกโลกของ	UNESCO	เมื่อปี	1981	เสนห
ของเมืองน้ีเป็นที่หลงใหลของแวนโกะ	หรือวินเซนต	แวนโกะ	ไดมาพํานักอาศัยอยูในชวงบั้นปลายของชีวิต	(222
ก.ม.)

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Local
13.00	น.	เดินทางสู	เขตหุบเขาแมน้ําโรหน	แมน้ําสายสําคัญของภูมิภาคน้ี	นําทานไปชมปงต	ดู	การ	Pont

du	Gard	หน่ึงในสิ่งมหัศจรรยที่ชาวโรมันสรางเมื่อ	2000	ปีมาแลวคือทางสงน้ําซึ่งมีความยาว	275	เมตรสามารถ
สงน้ําได	34.8	ลานลิตรตอวัน	ปงดูการ	เป็นสะพานสงน้ําจุดหน่ึงในการสงน้ําระหวางเมือง	Uzès	และเมือง
Nîmes	ซึ่งมีระยะทางถึง	50	กิโลเมตรไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก	UNESCO	เมื่อปี	1985
เขาสู	เมืองอาวีญง	Avignon	เมืองประวัติศาสตรริมแมน้ําโรหน	และเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระ

สันตะปาปา	Palais	des	Papes	ที่ไดยายที่พํานักมาที่น่ีในระหวางปี	ค.ศ.1309	–	1423	เป็นเมืองศูนยกลาง
ทางการคา	ศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรมที่สําคัญของแควน
นอกจากน้ียังมีสะพานที่มีชื่อเสียงอันไดแก	สะพานเซนตเบเนเซ	Pont	Saint-Bénézet	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึง

วาสะพานแหงเมืองอาวีญง	สรางเมื่อปี	ค.ศ.	1177	(61	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Local
นําทานเขาสูที่พัก	NOVOTEL	AVIGNON	CENTER	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

www.novotel.com



	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	8	ของประเทศ
ฝรั่งเศส	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในรอบ	25	ปีที่ผานมาของ
ประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ีแลว	เมืองมงตเปลลิเยร	ยังเป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดเอโร	ในแควนล็องกด็อก-รูซียง	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูทางตอนใตของ
ประเทศ	อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมงตเปลลิเยร	อีกหน่ึง
มหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดในโลกอีกดวย

คืออีกหน่ึงเมืองประวัติศาสตรโบราณที่ตั้งอยูริมแมน้ําโรน	(Rhone	river)	ของ
แควนโพรวองซ	(Provence)	แควนที่อยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	เป็น
เมืองที่คอนขางมีความโดดเดนในดานของโบราณสถานสําคัญที่มีมาตั้งแตยุค
สมัยโรมาเนสก	และดวยประวัติศาสตรอันยาวนานของเมืองน่ันเอง	ที่เป็น
สาเหตุใหองคการยูเนสโก	ยกใหเมืองอารลส	เป็นมรดกโลกไปในปี	ค.ศ.1981

สนามกีฬา	หรือโรงมหรสพ	นอกจากดูแขงกีฬาในสมัยโรมันแลว	ปัจจุบันยัง
เป็นที่จัดงานละคร	และคอนเสิรต	เป็นสนามกีฬาที่มีความเกาแกและความ
สมบูรณ	ทําให	Unesco	ยกยองใหเป็นมรดกโลกในปี	คศ.1981

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

โรงละครสมัยโรมัน	(le	théâtre	antique)	ไดขึน้บัญชีเป็นมรดกโลกของ
UNESCO	เมื่อปี	1981	เสนหของเมืองน้ีเป็นที่หลงใหลของแวนโกะ	หรือวิน
เซนต	แวนโกะ	ไดมาพํานักอาศัยอยูในชวงบั้นปลายของชีวิต

สะพานขนาดใหญพรอมทอสงน้ํา	ที่นําน้ําจากภูเขาอันหางไกลเขาไปใชในเมือง
เป็นหน่ึงในบรรดาสะพานสงน้ําที่ยังหลงเหลือในสภาพที่ดีที่สุดแหงหน่ึง
สะพานแหงน้ีทอดขามแมน้ําการดง	ในเมืองนีมส	ปงดูวการ	เป็นสะพานสาม
ชั้นที่สรางดวยหิน	โดยใชโครงสรางแบบวงโคง	(Arch)	ชวยใหการรับน้ําหนัก
สิ่งกอสรางขนาดใหญมีความแข็งแกรงมั่นคง

ทะเลสาบเจนีวาไหลเขารวมกับแมน้ําโรหน	(Rhone	river)	โดยทะเลสาบเจนี
วาน้ันตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศ	เป็นแหลงน้ําจืดที่ใหญเป็นอันดับสอง
ของทวีปยุโรปกลาง	รองจากทะเลสาบบาลาตนในประเทศฮังการี



เมืองที่มีความสําคัญทางศาสนาที่สําคัญที่สุดของฝรั่งเศส	เพราะครั้งหน่ึงเคย
เป็นที่ประทับของสันตะปาปา	ถึง	10	พระองค	กอนที่จะยายไปกรุงโรม	ในปี
ค.ศ.	1377เขาชมภายใน	PALAIS	DE	PAPES	พระราชวังของโปปที่มีการ
ตกแตงและประดับประดาอยางสวยงาม

เป็นสะพานขามแมน้ําโรนที่สรางดวยหินมาตั้งแตสมัยโรมันและมีเพียงสะพาน
เดียวที่ยังเหลืออยู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	NOVOTEL	AVIGNON	CENTER	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	Buffet
09.00	น.	นําคณะเที่ยว	ชมเมืองเลโบเดอโพรวองซ	Les	Baux	de	Provence	เมืองโบราณที่ตั้งอยูบนภูเขา

สูง	ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณของบานเรือน	ชุมชน	ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไดเป็น
อยางดี	เป็นหมูบานที่ไดรับคัดเลือกใหเป็น	“หน่ึงในหมูบานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”
เดินทางตอสู	เมืองเอ็กซองโพรวองซ	Aix-en-Provence	ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแควนโพร

วองซ	เป็นศูนย	กลางของอํานาจ	ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส	ที่มีความเกาแก
ถึง	600	ปี	ถนนมิราโบ	le	cour	Mirabeau	เป็นที่ตั้งของรานคาหรูและรานกาแฟสไตลฝรั่งเศส	เมืองน้ีโดงดัง
จากภาพวาดภูเขาแซงก	วิกตัวร	Saint	Victoire	ที่มีชื่อเสียงในดานความงดงามของภูมิทัศน	ผลงานของศิลปินชื่อ
กองโลก	ปอล	เซซาน	Paul	Cézanne	ที่มีถิ่นกําเนิดในเมืองน้ี	(102	ก.ม.)

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Local
13.00	น.	เดินทางสู	เมืองกราซ	Grasse	หรือที่รูจักกันในนาม	“เมืองหลวงแหงโลกน้ําหอม”	เพื่อใหทานไดเขา

ชมโรงงานผลิตน้ําหอมที่กอตั้งขึน้มาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	16	ชมกระบวนการผลิตน้ําหอมดวยการสกัดและ
การกลั่น	ตลอดจนหองจัดนิทรรศการ	แสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน้ําหอม	และคอลเล็กชั่นขวด
น้ําหอมตาง	ๆ	อยางมากมาย	ฃ
แวะเทีย่วชมเมืองคานส	เมืองแหงเทศกาลหนังนานาชาติที่จัดขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี	หาก

ใครที่คลั่งไคลดารา
พลาดไมไดที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่	หนาปาเล	เด	เฟสติวาล	Palais	des	Festivals	ที่เหลาดารา

ชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเป็นที่ระลึก	เมืองคานสยังเต็มไปดวยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียรา
ถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหน่ึงวา	ลาโพรมานาด	เดอ	ลา	ครัวเซท	La	Promenade	de	la

Croisette	นอกจากน้ียังมีทาจอดเรือยอรชลํางาม	ๆ	ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดวย
เขา	สูเขตริเวียราที่โดงดังของฝรั่งเศส	โดยมีเมืองนีซ	Nice	มีความใหญเป็นอันดับหาของประเทศริมฝ่ังทะเล

เมดิเตอรเรเนียน	(208	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Chinese
นําทานเขาสูที่พัก	RADISSON	BLU	HOTEL	NICE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	www.radissonblu.com



	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นสถานที่ตั้งของชุมชนเล็กที่มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและสิ่ง
กอสราง	เราะเป็นคลายกับฐานทับเล็กๆที่ตั้งอยูที่ยอดเนินหิน	แตตอนน้ีเหมาะ
สมแกการเป็นสถานที่ทองเที่ยวมากกวาการอยูพักอาศัยจริง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแควนโพรวองซ	เป็นศูนยกลางของ
อํานาจ	และความเจริญของแควน	ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ของประเทศฝรั่งเศส	ที่มีความเกาแกถึง	600	ปี	ถนนสายหลักของเมือง	คือ
ถนนมิราโบ	(le	cour	Mirabeau)	ที่มีตน	Platane	เรียงรายสองขางทาง	และมี
ความสวยงามมากสายหน่ึงของฝรั่งเศส	เป็นที่ตั้งของรานคาหรูและรานกาแฟ
สไตลฝรั่งเศส	พลาดไมไดที่จะไปน่ังดื่มกาแฟชมบรรยากาศที่ราน	Les	Deux
Garçon	รานกาแฟเกาแกตั้งแตปี	ค.ศ.	1792	และดวยความที่ชื่อเมือง	Aix	น้ัน
เป็นคําที่แผลงมาจากคําวา	“อควา”	(Aqua)	ในภาษาโรมันซึ่งแปลวา	”น้ํา”
เน่ืองจาก	Aix	en	Provence	เป็นเมืองที่เต็มไปดวยน้ําพุกวารอยแหง	ที่มีรูปราง
ลักษณะตางๆ	สวยงามแตกตางกันไป	นอกจากน้ีเอ็กซยังเป็นถิ่นกําเนิดของ
ศิลปินเอกแนว	Impressionism	ชื่อกองโลก	นามวา	Paul	Cézanne	(ปอล	เซ
ซาน)	กับภาพวาดภูเขาแซงก	วิกตัวร	(Saint	Victoire)	ที่มีชื่อเสียงในดานความ
งดงามของภูมิทัศน

เป็นที่ตั้งของรานคาหรูและรานกาแฟสไตลฝรั่งเศส	ที่มีตน	Platane	เรียงราย
สองขางทาง	และมีความสวยงามมากสายหน่ึงของฝรั่งเศส

เป็นเมืองในประเทศฝรั่งเศส	ถือวาเป็นเมืองหลวงของน้ําหอม	มีโรงงานผลิต
น้ําหอมใหคนเขาชมได	และมีจุดสนใจเป็นมหาวิหารตางๆในเมือง

โรงงานผลิตน้ําหอมอันเกาแกและมีชื่อเสียงประวัติความเป็นมาพรอมๆ	กับ
การสรางเมือง	ถือเป็นแลนดมารคสําคัญของเมือง	พิพิธภัณฑน้ําหอม
Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต
น้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอัน
โดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมือง
หลวงของโลกน้ําหอม	โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึน้มาในปี	1983	ตัวอาคาร
เป็นที่อยูเดิมของ	นโปเลียน	โบนาปารตที่	3	Louis-Napoléon	Bonaparte	III	ซึ่ง
แตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีต
จนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณ
อันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทาน



สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย

เป็น	ดินแดนแหงการพักผอน	ไมเคยมีฤดูหนาวที่หนาวจับจิต	มีเมืองอื่นๆ	เรียง
ราย	ติดตอกัน	ทั้งเมือง	อองตีบส	นีซ	แซ็งต-ฌอง-กัป-แฟราต	วิลฟรองช-ซูร-
แม	ทั่วโลกรูจักกันดีในชื่อ	“ริเวียรา”	น่ันเอง	เมืองแหงน้ีมีทิวทัศนสวยงาม	ทั้ง
ภูเขาและทองทะเล	หาดทรายที่ทอดยาวเหยียด	ทามกลาง	บรรยากาศหรูหรา
มีชีวิตชีวาตลอดเวลา	ในชวงเทศกาลภาพยนตรที่มักจัดขึน้ในเดือนพฤษภาคม
จะมีนักเดินทางจากทุกมุมโลกมาเยือนเมืองน้ี

สถานที่ที่เหลาดาราชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเป็นที่ระลึก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	RADISSON	BLU	HOTEL	NICE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	Buffet
09.00	น.	ออกเดินทางสู	รัฐโมนาโก	หรือไมอามี่แหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน	หลังจากการเปลี่ยน	แปลง

กฎหมายทําใหเมืองมองติกาโล	Monte-Carlo	กลายเป็นเมืองหลวงแหงการพนันของยุโรปซึ่งเศรษฐีนิยมมา
เที่ยวกัน
นําทานเขาสัมผัสกับความหรูหราภายใน	บอนคาสิโนมองติกาโล	เทีย่วชมโมนาโก	เมืองที่ตั้งอยู

ทามกลางทองทะเลสวย,	หมูตึกระฟาและทิวเขาอันงดงาม
ชมมหาวิหารที่เคยใชจัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจาหญิงเกรซเคลลีแหงโมนาโค	สตรีผูสูงศักดิ	์ที่ชีวิต

เปรียบเสมือนเทพนิยาย	จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันใหเป็นเจาหญิงในราชวัง	วันน้ีเธอเป็นตํานาน
ที่ไมใชเพียงเจาหญิงผูเลอโฉม	แตเธอนําพาชื่อเสียงใหโมนาโคเป็นที่รูจักดานสาธารณะประโยชน	องคกรการ
กุศลตาง	ๆ	มากมาย
แลวไป	ถายรูปกับปาเล	เดอ	แปรงซ	Palais	De	Princes	ปราสาทที่ประทับของเจาชายแหงรัฐสรางขึน้บน

สวนที่เป็นเดอะร็อกทามกลางทิวทัศนอันงดงาม
แลวไปชมวิวทิวทัศนที่ขนาบดวยทาเรือสองแหงคือ	Port	De	Fontvieille	และ	Port	Hercule	ทาจอดเรือยอรช

อันหรูหราแสดงถึงความมั่งคั่ง	และรํ่ ารวยของดินแดนแหงน้ี	(20	ก.ม.)

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Local
13.00	น.	รถโคชนําเขาสูใจกลางเมืองมิลาน	เมืองแหงแฟชั่นที่สําคัญเมืองหน่ึงของโลก	(306	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Asian
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	RADISSON	BLU	MILAN	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	www.radissonblu.com

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	เป็น
ประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก	แตมีประชากรหนาแนน
ที่สุดในโลก

คาสิโนมอนติคารโล	ตั้งอยูที่รัฐมอนติคารโล	ของโมโนโกเป็นคาสิโนที่ขึน้ชื่อ
เรื่องความแกเป็นที่สุดของโลก	คาสิโนน้ีมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกเลย	จนบอก
ไดเลยวาใครที่ไปเที่ยวโมโนโกถาไมไปที่น่ีก็ถือวาไปไมถึง	ซึ่งมองดูคาสิโนที่น่ี
จากภายนอกเหมือนพระราชวังยังไงยังน้ัน	มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดด
เดนเป็นเอกลักษณประจําชาติโมโนโกเป็นอยางมาก

เป็นที่ประทับของเจาชายแหงโมนาโก	สรางเมื่อ	ปีคศ1191	และดวยประวัติ
ศาตรอันรุนแรง	ทําใหปราสาทน้ีเคยถูกโจมตีและยึดครองบอยครั้ง	จนเมือ
ศตรวรรษที่	13	ไดถูกพัฒนาใหเป็นปอมปราการ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	HOTEL	RADISSON	BLU	MILAN	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	Buffet
08.00	น.	นําทาน	ชมดูโอโม	มหาวิหารที่มีขนาดใหญเป็นอันดับสามของยุโรปและอันดับสี่ของโลกสรางขึน้

ตามสไตลโกธิคมีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน	135	ยอด	และมีรูปป้ันหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา	3,200	ชิ้น
ในยุครุงเรืองสุดขีด	ซึ่งนับเป็นสิ่งบงบอกใหเห็นถึงความแปลกแยก	ระหวางเมืองมิลานกับเมืองอื่นๆ	ของอิตาลี
สถานที่สําคัญระดับสุดยอดของโลกอันไดแก	อาคารแกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ล	ซึ่งเป็นหางอันเกา

แก	ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	“โรงละครสกาลา”	โรงละครโอเปราบนจัตุรัสเดลลา	สกาลา	บันทึก
ภาพกับ	รูปป้ันของศิลปินเอก	ลีโอนาโด	ดาวินชี
11.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินมาเพนซา	เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ชวงบาย
14.05	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	941

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

เป็นโรงละครสําหรับอุปรากรที่มีชื่อเสียงโรงละครในโลกตั้งอยูที่	มิลานใน
ประเทศอิตาลี	ที่สรางเมื่อปี	ค.ศ.	1776	เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสิก	โดยมี
จูเซปปี	พิแอรมารินิ	(Giuseppe	Piermarini)	เป็นสถาปนิก	โรงอุปรากรเปิด
การแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	ค.ศ.	1778	นอกจากจะเป็นโรง
อุปรากรแลวโรงอุปรากรลา	สกาลาก็ยังเป็นที่ตั้งของ	พิพิธภัณฑโรงอุปรากร
ลา	สกาลา	และเป็นเจาของสถาบันการศึกษาการแสดง	จุดมุงหมายก็เพื่อฝึก
นักดนตรี	นักเตนรํา	และผูทํางานรุนใหม

เป็นอัจฉริยบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย	เป็นทั้งสถาปนิกแบบเรอเน
ซองส	นักดนตรี	นักกายวิภาคศาสตร	นักประดิษฐ	วิศวกร	ประติมากร	นัก
เรขาคณิต	นักวาดภาพ	นักดาราศาสตร	นักวิทยาศาสตร	ดา	วินชี	มีงานศิลปะ
ที่มีชื่อเสียงหลายชิ้น	งานของ	ดา	วินชี	ยังสรางคุณประโยชนกับวิชา
กายวิภาคศาสตร	ดาราศาสตร	ดวยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักใน
ศาสตรหลายแขนง	เลโอนารโดทําใหเกิดจิตวิญญาณของสหวิทยาการในสมัย
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ	และกลายเป็นบุคคลสําคัญของยุคน้ัน

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

ชวงเชา
05.55	น.	นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)
เน่ืองจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ีทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไม

รับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย
ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,

ออสเตรียนแอรไลน	100	%,	สวนสายการบิน	ฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลน	ขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทาน้ัน
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	2559	การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

ในภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
1.	หองพักแบบ	Twin	คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก	3.5	ฟุต	2	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
2.	หองพักแบบ	Double	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
3.	หองพักแบบ	Triple	Room	คือหองพักที่เตียงขนาด	5	ฟุต	1	เตียง+3.5	ฟุต	1	เตียง	/	หรือเตียง	3.5	ฟุต	3	เตียง	/

สําหรับผูพัก	3	ทาน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
4.	หองพักแบบ	Single	คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด	3.5	ฟุต	1	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
5.	หองพักแบบ	Double	Single	Used	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	1

ทาน
6.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
7.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
8.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
9.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	เป็น
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน	ๆ

ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทาง	Online	โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับ



โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็น
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ
Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
1.	คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได
3.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
4.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
5.	กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน	10,000	บาท	/	ทาน
การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair)	,	เด็ก	,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	2559
2.	คารถโคชมาตรฐานยุโรป	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3.	อนุสรณสถานรําลึกสงครามโลก	/	มงตแซงตมิเชล	/	ปราสาทชองบอรด	/	ปราสาทเชอนองโซ	/	เทสติ้งไวน	/
4.	คาโรงแรมที่พักระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน	โดยพักเป็นหองแบบ	Twin	/	Double	ในกรณีที่

ทานจองหองพักแบบ	3	เตียง	(Triple)	บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,	โรงแรมหลายแหงในยุโรปสวนใหญจะ
ไมมีเครื่องปรับอากาศ	และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก	หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)
เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ	ในกรณีที

ทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด	กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
6.	คาทิปพนักงานขับรถโคช	ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่	2	€	/	ทาน	/	วัน
7.	คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส	(เชงเกน)
8.	คาประกันการเดินทางของ	บริษทั	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS

TRIPPER	PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา
75	ปี	ไมเกิน	3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพ
ที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ



และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
9.	คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความ

ดูแลของทานเองไมเกิน	7	กิโลกรัม
10.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%

1.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาทิปหัวหนาทัวร	และไกดทองถิ่น
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรัง่เศส	ใชเวลายื่นประมาณ	15	วันทําการ	(ในการยื่นคํารองขอวีซาขอ
ความกรุณาทุกทานแสดงตนที่ศูนยยื่นคํารองวีซาฝรั่งเศสดวยตนเอง)
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมี

วีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	พื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูปขาวดํา	และหามสแกน)	มีอายุไมเกิน	6	เดือน	และ

เหมือนกันทั้ง	2	รูป
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/	สําเนาทะเบียน

สมรส,	หยา	/สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	/	สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันโดย

ระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา	และสลิปเงินเดือนยอนหลัง	3	เดือนเป็น
ภาษาอังกฤษ
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไม

เกิน	6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงินของบริษทั	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง	6	เดือน	ตองอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน	ตองเป็นบัญชีทีมี่เลขทีเ่ลม

ของสมุดบัญชีเงินฝากทุกหนา	เชน	บัญชีของธนาคารกรุงเทพ,	ธนาคารกรุงไทยฯลฯ	ในกรณีทีส่มุดบัญชี
ทีจ่ะนํามายื่นขอวีซาไมมีเลขทีเ่ลมของสมุดบัญชีเลมดังกลาวรบกวนขอเป็น	Statement	จากทางธนาคาร
ยอนหลัง	6	เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน	ควรเลือกเลมทีมี่การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ	และมีจํานวนไม
ตํ่ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา	ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย	***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
7.	กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจากเอกสารขอ

1	–	6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับ	บิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ



13.	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวา
จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ไดระบุไวขางตนทุกประการ

โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วัน	กอนการ
เดินทางเทาน้ัน)
หมายเหตุ	:
โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด

โปรแกรมของแตละ	วันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอนการ
เดินทางเทาน้ัน)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากเพคเกจไปยุโรปคอนขางราคาสูง	จึงทําให	ทางทัวรครับตองเช็คกับทาง

บริษทัหลักกอน	กอนทําการจอง	แนะนําใหลูกคา	ติดตอกับเจาหนาที่ขายกอน	เพื่อจะไดขอมูลที่อัพเดทที่สุด

1.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน	หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30	วัน	หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วันกอนการเดินทาง	หัก	50%	ของคาทัวร
5.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วันกอนการเดินทาง	หัก	90%	ของคาทัวร
6.	ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW	หัก	100%	ของคาทัวร
7.	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND

8.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซา	ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz
Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


