


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโดฮา	-	เมืองนีซ	-	จัตุรัสเมสซินา	-	รัฐโมนาโค	-	เมือง
มอนติคารโล

พักที่	Park	Inn	Nice	by
Radisson	หรือระดับ
เทียบเทา

3 เมืองกราซ	-	โรงงานผลิตน้ําหอม	หรือ	พิพิธภัณฑน้ําหอม	-
เมืองโบราณในโปรวองซ

พักที่	Novotel	Aix	en
Provence	Pont	de
L’Arc	หรือระดับเทียบ
เทา

4 เมืองโบราณในโปรวองซ	-	เมืองอาวีญยอง	-	PALAIS	DE
PAPES	/	พระราชวังพระสันตะปาปาแหงอาวีญง

พักที่	Novotel	Avigon
Nord	Hotel	หรือระดับ
เทียบเทา

5 เมืองมารเซล	-	โบสถนอเทรอดาม	เดอลาการด
พักที่	Novotel	Marseille
Centre	Prado	หรือ
ระดับเทียบเทา

6 เมืองคานส	-	ปาเล	เด	เฟสติวาล	-	เลียบชายหาดริเวียรา	-
ชายหาด	ลาโพรมานาด	เดอ	ลา	ครัวเซท	-	เมืองนีซ	-	สนามบิน
โดฮา

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ก.ย.	60	-	27	ก.ย.	60 47,900	บาท 47,900	บาท 47,900	บาท 7,200	บาท

5	ต.ค.	60	-	11	ต.ค.	60 47,900	บาท 47,900	บาท 47,900	บาท 7,200	บาท

19	ต.ค.	60	-	25	ต.ค.	60 47,900	บาท 47,900	บาท 47,900	บาท 7,200	บาท



23.00	น.	นัดคณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	8	เคานเตอร	Q	สายการบิน
กาตารแอรเวยส	เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
02.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโดฮา	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เทีย่วบินที	่QR837
04.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงโดฮา	ประเทศกาตาร	เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.45	น.	นําทานออกเดินทางสู	เมืองนีซ	ประเทศฝรั่งเศส	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เที่ยวบินที่

QR053

13.05	น.	เดินทางถึง	เมืองนีซ	Nice	ทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทาง	ชมเมืองนีซ	เมืองใหญเป็นอันดับ	5	ของฝรั่งเศสในแควนที่ชื่อวาโพรวองซแอลปโกตดาซูร

ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน	เมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบเจนัวสเดนตระหงานใหผูมาเยือนไดหลงใหล	
ชมจัตุรัสเมสซินา	จัตุรัสซึ่งประดับดวยไมดอกนานาพันธุ	เชน	ดอกกุหลาบ	ทิวลิป	เจเรเนียม	ฯลฯ	ผลัด

เปลี่ยนไปตามฤดูกาล	นอกจากน้ันยังมีน้ําพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยูเรียงราย	
จากน้ันนําทานเดินทางสูราชรัฐโมนาโค	Monaco	หรือที่ทานอาจคุนเคยในชื่อของ	มอนติคารโล	Monte

Carlo	รัฐอิสระเล็กพื้นที่เพียง	1	ตารางไมลแตกับมีรายไดมากมายจากการที่เป็นเมืองปลอดภาษี	มีมอนติคารโล
คาสิโนที่โดงดังสรางรายไดอยางมหาศาลใหกับประเทศ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	ใหทานไดชมความ
งามของมอนติคารโล	จนไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองนีซ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาทีพ่ัก	โรงแรม	Park	Inn	Nice	by	Radisson	หรือระดับเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



นีซเป็นมากกวาเมืองหลวงของ	Cote	D'	Azur	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	5ใน
ฝรั่งเศส	ซึ่งอุดมไปดวยสถาปัตยกรรม	และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม	,	ซากปรักหัก
พัง,	พิพิธภัณฑ,	รานเสื้อผา,	ตลาดกลางแจงภัตตาคารที่นาดึงดูดและชีวิตใน
ยามคํ่าคืน	ทําใหนีซเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่นาไปเยี่ยมชม

จัตุรัสเมสซินา	จัตุรัสซึ่งประดับดวยไมดอกนานาพันธุ	เชน	ดอกกุหลาบ	ทิวลิป
เจเรเนียม	ฯลฯ	ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	นอกจากน้ันยังมีน้ําพุสวยงามและ
อาคารทรงคลาสสิกตั้งอยูเรียงราย	ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคาร
สถาปัตยกรรมทางตอนใตของฝรั่งเศสเป็นยานซื้อของฝากจากนีสในราคาถูก
มีไอศกรีมแบบอิตาเลี่ยนใหชิม	เป็นที่อยูของพวกคนพื้นเมือง	มีโบสถเกาสมัยค
ริสศตวรรษที่	18

ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	เป็น
ประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก	แตมีประชากรหนาแนน
ที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Park	Inn	Nice	by	Radisson	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางตอสู	เมืองกราซ	Grasse	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที)	เมืองที่ขึน้ชื่อทางดานการผลิต

น้ําหอมของฝรั่งเศสและของโลก	ตัวเมืองตั้งอยูบนภูเขามีไรดอกไมจํานวนมากไมเพียงแคมะลิพันธุที่ดีที่สุดที่แข
กมัวรนํามาจากตะวันออกเทาน้ัน	แตยังรวมถึงดอกไมแทบทุกชนิดที่เป็นหัวใจสําคัญในการผลิตน้ํามันหอมหรือ
หัวเชื้อที่เรียกวา	Essential	Oil	
นําทานชม	โรงงานผลิตน้ําหอม	ใหทานชมกรรมวิธีการผลิตน้ําหอมชั้นเลิศ	พรอมเลือกซื้อผลิตภัณฑใน

ราคาโรงงาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองเอ็กซโพรวองซ	เมืองเกาที่ยังมีอารยธรรมของชาวโรมันหลงเหลืออยูเป็นอยางมาก

เป็นเมืองที่ตั้งรกรากมาตั้งแต	100	ปีกอนคริสตศักราช	อายุกวา	2,100	ปีมาแลว	และเป็นอดีตเมืองหลวงของ
แควนโพรวองซ	เป็นศูนยกลางอํานาจและความเจริญของแควน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชั่วโมง)



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้นําทานเขาทีพ่ัก	โรงแรม	Novotel	Aix	en	Provence	Pont	de	L’Arc	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เมืองสวยที่สุดเมืองหน่ึงของฝรั่งเศส	และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเกาของ
แควนโปรวองซ	เมืองน้ีเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมเน่ืองจากมีอากาศอบอุน
มีทองฟาสีฟาสดกับน้ําทะสีคราม	ทําใหบริเวณน้ีไดรับการขนานนามวา	“โค
ตดาซูร”ศิลปินและนักเขียนหลายคนอพยพจากปารีสลงมาอยูในแถบน้ี
เน่ืองจากสีสันที่สดใสตามธรรมชาติน้ัน	เป็นแรงดลใจใหวาดภาพไดอยาง
สวยงาม	และดวยอาคารบานเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอคอันหรูหรา
มากมายที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน	จึงไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโก
ใหเป็น	“มรดกโลก”

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Novotel	Aix	en	Provence	Pont	de	L’Arc	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินเลนชม	เมืองเอ็กซอองโพรวองซ	ที่มีลักษณะคลายถนนช็องเซลิเซที่ปารีส	มีรานขาย

กาแฟที่ตั้งมาแตเกาแกตั้งแตปี	ค.ศ.1792	เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซชมอาคารบานเรือนสไตลบา
ร็อคที่หรูหรา	ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเกาแกในสมัยโรมัน	ที่มีความรุงเรืองเป็นอยางมาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	



นําทานเดินทางสู	เมืองอาวิยอง	Avignon	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	นําทานชมเมืองเกาที่ยัง
คงความงดงามและคลาสสิคที่สุด	จนไดรับการขนานนามวา	The	Jewels	of	the	Southern	Rhone	อันเป็นเมือง
ในยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต	ที่	5	แหงโรมที่อพยพหนีความวุนวายทางการเมืองมาตั้งศูนยกลางทาง
ศาสนาขึน้ในชวงศตวรรษที่	11-12	กอน
นําทานเขาชมปาเลส	เด	ปาปส	(Palais	des	Papes/Palace	of	the	Pope)	หรืออดีตพระราชวังของพระ

สันตะปาปา	สรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	และเคยเป็นที่ประทับขององคพระสันตะปาปาถึง	7	พระองค
ปัจจุบันแมจะถูกทําลายไปจากการเกิดเพลิงไหมในบางสวนแตก็ไดรับการบูรณะกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมราย
รอบดวยกําแพงเมืองเกาแมน้ําโรนที่ไหลผานวังพระสันตปาปา	
ผานชมสะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไมถึงครึ่งชื่อสะพานเบเนเซอันโดดเดนและสะดุดตา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาทีพ่ัก	โรงแรม	Novotel	Avigon	Nord	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เมืองสวยที่สุดเมืองหน่ึงของฝรั่งเศส	และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเกาของ
แควนโปรวองซ	เมืองน้ีเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมเน่ืองจากมีอากาศอบอุน
มีทองฟาสีฟาสดกับน้ําทะสีคราม	ทําใหบริเวณน้ีไดรับการขนานนามวา	“โค
ตดาซูร”ศิลปินและนักเขียนหลายคนอพยพจากปารีสลงมาอยูในแถบน้ี
เน่ืองจากสีสันที่สดใสตามธรรมชาติน้ัน	เป็นแรงดลใจใหวาดภาพไดอยาง
สวยงาม	และดวยอาคารบานเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอคอันหรูหรา
มากมายที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน	จึงไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโก
ใหเป็น	“มรดกโลก”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

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

เป็นพระราชวังของพระสันตะปาปาที่ตั้งอยูที่อาวินยองในประเทศฝรั่งเศส	เป็น
สิ่งกอสรางของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	“พระราชวัง
พระสันตะปาปาแหงอาวินยอง	ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค
การยูเนสโกในปี	ค.ศ.	1995	ในปัจจุบันวังสวนใหญเปิดใหประชาชนเขาชมได
และเป็นสถานที่ที่ใชในการประชุมสัมนา	และเก็บเอกสารสําคัญของฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Novotel	Avigon	Nord	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมารเซย	Marseille	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	เมืองทาที่ใหญ



เป็นอันดับสองของประเทศฝรั่งเศส	ยิ่งกวาน้ันเมืองน้ียังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย	ตั้งอยูริมหาดริ
เวียราที่สวยงาม	ซึ่งไดชื่อวา	เป็นประตูเมดิเตอรเรเนียนของฝรั่งเศส	
เทีย่วชมเมืองทาเกา	Old	Port	ใหทานไดซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอรเรเนียน	
จากตัวเมืองทานจะเห็นโบสถนอเทรอดาม	เดอลาการด	Basilique	Notre	Dame	La	Garde	โบสถที่ตั้งอยู

บนจุดสูงสุดของเมือง	งดงามไปดวยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ	โดยมีรูปของพระแมมารีเป็นองคประธาน
ถือเป็นสถานที่ที่คนทองถิ่นมักมาขอพรกับพระนางกอนออกเดินเรือและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมา	ก็มักจะนํา
เอาเครื่องแขวนมาเป็นของแกบน	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
มีเวลาใหทานเดินเลนชมวิวทิวทัศนบริเวณศูนยกลางเมืองมารเซยที่สุดคึกคักและเปรียบเหมือน

ประตูสูเมดิเตอรเรเนียน	ใหทานลองหาชิมกาแฟจากฝีมือเจาของคาเฟทองถิ่น	ผูสืบทอดศิลปะการชงกาแฟมา
อยาง	ภาคภูมิใจนับศตวรรษ	พรอมซึมซับกลิ่นอายของเมืองเกา	และทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่มีเสนหนาหลงใหล
อยูไมนอย	
อิสระใหทานเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารทองถิน่
จากนัน้นําทานเขาทีพ่ัก	โรงแรม	Novotel	Marseille	Centre	Prado	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เป็นเมืองทาฝ่ังทเลเมดิเตอรริเน่ียนในแควนโฟรวองซตอนใตของฝรั่งเศษ
เพราะไดรับเลือกใหเป็นเมืองแหงวัฒนธรรมของยุโรปในปี	2013	ทําใหเมืองน้ี
เป็นเมืองที่มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี	มีการสรางแกลอรี่และนิทรรศการที่
นาสนใจมากมาย	ตลอดทั้งปี	สถานที่ที่นาสนใจ	เชน	Basilique	Notre	Dame
da	la	grad	,	Vieux	port	เป็นเมืองที่มีทาเรือสวยงาม	มารเซย	เมืองใหญอันดับ
สอง	และเมืองทาอันดับหน่ึงของฝรั่งเศส	มารเซยไดชื่อวาเป็นประตู
เมดิเตอรเรเนียนสูดินแดนฝรั่งเศส	เป็นเมืองที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร
ยาวนาน	ถึง	2600	ปีชวนใหทองเที่ยว

โบสถนอเทรอดาม	เดอลาการด	Basilique	Notre	Dame	La	Garde	โบสถที่ตั้ง
อยูบนจุดสูงสุดของเมือง	งดงามไปดวยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ	โดยมี
รูปของพระแมมารีเป็นองคประธาน	ถือเป็นสถานที่ที่คนทองถิ่นมักมาขอพรกับ
พระนางกอนออกเดินเรือและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมา	ก็มักจะนําเอา
เครื่องแขวนมาเป็นของแกบน	รวมทั้ง	Cathedrale	de	la	Major	Marseille
โบสถสวยและยิ่งใหญอลังการในสไตลโรมัน	และไบแซนไทนที่สรางขึน้ใน
ศตวรรษที่	19	ภายใตการปกครองของนโปเลียนที่	3

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น
	พักที่	Novotel	Marseille	Centre	Prado	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคานส	Cannes	เมืองแหงเทศกาลภาพยนตรนานาชาติที่จัดขึน้ประมาณ

เดือนพฤษภาคมของทุกปี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.45	ชั่วโมง)	หากใครที่คลั่งไคลดาราพลาดไมไดที่กับการ
วัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนาปาเล	เด	เฟสติวาล	ที่เหลาดาราชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเป็นที่ระลึก	



นอกจากน้ีเมืองคานสยังมีชายหาดที่โดงดังที่รูจักกันในนาม	ชายหาดริเวียราที่เต็มไปดวยโรงแรมหรูหราริม
ชายหาด	และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหน่ึงวาลาโพรมานาด	เดอ	ลา	ครัวเซท
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเมืองนีซ
17.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโดฮา	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เทีย่วบินที	่QR054
23.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงโดฮา	ประเทศกาตาร	เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

ถนนที่ทอดยาวริมชายหาด	เขตยานเมืองเกา	จัดไดวาเป็นเมืองที่นาเดินชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซเป็นอยางยิ่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

นีซเป็นมากกวาเมืองหลวงของ	Cote	D'	Azur	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	5ใน
ฝรั่งเศส	ซึ่งอุดมไปดวยสถาปัตยกรรม	และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม	,	ซากปรักหัก
พัง,	พิพิธภัณฑ,	รานเสื้อผา,	ตลาดกลางแจงภัตตาคารที่นาดึงดูดและชีวิตใน
ยามคํ่าคืน	ทําใหนีซเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่นาไปเยี่ยมชม



เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

01.55	น.	นําทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เที่ยวบินที่	QR834
12.40	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ..

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
11.	หากเป็นชวงคริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอใหพิจารณา

กอนการจองทัวร
12.	อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา	30	ทาน	**ไมมีราคาเด็ก**	และจะ

ตองชําระมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที
13.	การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ	15-20	วัน	ดังน้ันจึงขอความรวมมือในการจัดเตรียม

เอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทั้งน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ
ขอวีซา	และทุกทานตองมาแสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดวันเวลานัดหมาย
14.	สําหรับทานที่ตองการอยูตอหรือเดินทางตอไปยังประเทศอื่น	หรือหากมีตัว๋โดยสารอยูแลว	จะตองยื่นวีซาเดี่ยว

พรอมแสดงเอกสารเรื่องที่พัก	รวมถึงกรมธรรมประกันภัยดวย	ที่นอกเหนือจากรายการทัวร	และทุกทานตองมา
แสดงตัวที่สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาตามกําหนดวันเวลานัดหมายเพื่อถายรูปและสแกนน้ิวมือ
15.	ผูเดินทางทุกทานกรุณาสงสําเนาหนังสือเดินทางเมื่อทานจองทัวรและยืนยันแนนอนวาจะเดินทาง	รวมถึงสง

แบบฟอรมรายละเอียดที่กรอกขอมูลครบถวน	เพื่อบริษทัฯ	จะบริการแกทานในการนัดยื่นวีซาใหกอน	พรอมทั้งกรอก
รายละเอียดแบบฟอรมขอมูลเบื้องตน	เพื่อนําขอมูลเหลาน้ันมาทําการนัดหมายการยื่น

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร	โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร	สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เสนทาง	กรุงเทพฯ-โดฮา-นีซ-โดฮา-กรุงเทพฯ	ชั้น
ประหยัด



2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการ,	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและคารถรับสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินสูงสุดไมเกิน	1,000,000	บาท	ทั้งน้ีเป็นไปตาม

เงื่อนไขของบริษทัประกัน	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปีไดรับความคุมครอง	500,000	บาท
7.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	25	เม.ย.2560

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาบริการยกกระเปาทุกแหง	ทานผูเดินทางจะตองดูแลสัมภาระของทานดวยตัวเอง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	คาธรรมเนียมวีซา	หรือคาบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซา	หรือ

อื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
8.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกนและคาบริการทานละ	3,900	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง)
9.	คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทองถิน่ในพระราชวังและเขตเมืองเกาและคาทิปหัวหนาทัวรทีเ่ดิน

ทางไปพรอมคณะ	ทานละ	1,500	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง)
10.	คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่นอกเหนือ

จากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษทัฯ	จัดไวให	ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได

เอกสารในการขอวีซา	(โดยยื่นขอวีซาหมูคณะทีส่ถานทูตฝรัง่เศส)	
ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน	จะตองมาแสดงตัว,ถายรูป	และสแกนน้ิวมือ	ที่สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาของสถานทู

ตน้ันๆ	ตามวันและเวลานัดหมาย	ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา	และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัด
หมายไวกอน	(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตน้ันๆ)
ผูเดินทางตองเตรียมเอกสารตามทีส่ถานทูตกําหนด	โดยบริษทัทัวรจะรับเอกสารมาพิจารณากอน

และหากตองการสิง่ใดเพิม่เติมจะแจงกลับแกผูเดินทางทุกทาน	และบริษทัฯ	ขอแจงใหทานทราบวาจะ
ตองรวบรวมเอกสารของทุกทานใหครบถวนและสมบูรณ	จึงจะทําการยื่นวีซาไดโดยยื่นวีซาเป็นหมูคณะ
และทุกทานจะตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทานัน้	และจะตองทําการนัดหมายการยื่นวีซาหมู
คณะกับสถานทูตกอนจึงจะทําการยื่นวีซาได	ดังนัน้บริษทัฯ	จึงตองขอความรวมมือในการเตรียมเอกสาร
ใหครบถวนและสมบูรณพรอมเบอรโทร.ทัง้ทีท่ํางานและบานและมือถือตามรายละเอียดดานลางและ
กรอกขอมูลตามใบกรอกขอมูลทีแ่นบมาพรอมกันน้ี	สวนเอกสารเกีย่วกับดานการทํางาน,	ใบเปลีย่นชื่อ,
ใบเปลีย่นนามสกุล,	ใบทะเบียนสมรส	หรือใบหุนสวนตางๆ	หรือเอกสารใดๆ	ทีเ่ป็นภาษาไทย	(ยกเวน
ทะเบียนบานและบัตรประชาชน)	กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาดวย	(สําเนาบัตรขาราชการใช
แทนบัตรประชาชนไมได)

หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน
1.	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6

เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
2.	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา
3.	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ

เป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
4.	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ

รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนหนา	(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)
-	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา



-	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับบดบังหนาตา	**

สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ากวา	20	ปี
-	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	หากเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและ

กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทัง้เบอรทีท่ํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานทีส่มรสแลว
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ	กรณีทานทีมี่การเปลีย่นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่นนามสกุล	กรณีทานทีมี่การเปลีย่นนามสกุล
สําเนาใบหยา	กรณีทานทีห่ยาแลว

หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง
-	กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียด

การเขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน	(หนังสือรับรองการทํางานตองออกมาไมเกิน	1	เดือนนับจาก
วันยื่น)
**	สําเนาสลิปเงินเดือน	ถายยอนหลังไมตํ่ากวา	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	**
-	กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุ

ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือ	องคกร	พรอมใบลาและ	สําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ	1	ชุด	(หนังสือรับรองการทํางานตองออกมาไมเกิน	1	เดือนนับจากวันยื่น)
**	สําเนาสลิปเงินเดือน	ถายยอนหลังไมตํ่ากวา	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	*
**	กรณีทีไ่มมีสําเนาสลิปเงินเดือน	หรือทํางานแบบไมมีสลิป	ใหทําจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาอังกฤษ

ช้ีแจงโดยละเอียด	เชน	รับเงินเดือน	โดยเป็นเงินสด	หรือวิธิอื่นแลวแตกรณี	**
-	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือ

รับรองความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	กรณีทานทีเ่ป็นแมบาน

-	หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
-	หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน
-	กรณีทานทีว่างงาน	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน

ทางดานการเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายให
แกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความ
สัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)
-	กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

-	ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็นภาษา
อังกฤษ	(ฉบับจริง)	

หลักฐานการเงิน
-	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัว	ถายสําเนาทุกหนายอนหลัง	6	เดือน	และปรับสมุดอัพเดทถึง

เดือนปัจจุบันที่สุดเทาที่จะทําไดหรือไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่
มีชื่อเจาของบัญชี
-	หากสมุดบัญชีธนาคารใดที	่ไมมีเลขทีเ่ลมกํากับทุกหนารายการตองขอสเตทเมนทจากธนาคารยอน

หลัง	6	เดือนพรอมประทับตราจากธนาคารเทานัน้และปรับยอดใหเป็นปัจจุบันไมตํ่ากวา	15	วัน	นับจาก
วันนัดหมายยื่นวีซา
-	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ ากวา

6	เดือนและปรับยอดใหลาสุด	ไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความเป็นจริง
อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล	เป็นตน
-	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ	พรอมกับตัวเลข

บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
-	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีเลมอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝาก

ประจํา	เป็นตน
-	กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคล



ในครอบครัวดวย	แตอยางไรก็ตาม	โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวย
แมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงินในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรอง
การเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย
***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***	ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่
จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)
-	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดิน

ทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง

ไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษา
อังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษา
อังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็น

ผูดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
***	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
***	เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
**	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรให

ทราบลวงหนา	แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนํา
หนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน	ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกําหนดการของ
สถานทูตเชนเดียวกัน	**
***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีม่ีเอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง

เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจาย
ทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็น
หลัก

รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
***ราคาไมรวมคาวีซาเชงเกนและคาบริการ	ทานละ	3,900	บาทและ	คาทิปคนรถ,	ไกดทองถิน่,	หัวหนา

ทัวร	ทานละ	1,500	บาท	โดยจะเรียกเก็บพรอมกับคาทัวร	กอนเดินทาง***
***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่	***
***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู



(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ	3	เตียงเดี่ยว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.		หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนเงินทั้งหมด
2.		หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซา

ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
3.		หากผูโดยสารทานใด	วีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืน

เงินมัดจํา	หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวร
ทั้งหมด


