


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนีซ	-	เมืองนีซ	-	เมืองแซงปอล	เดอวองซ

พักที่
Holiday
Inn	Nice
หรือเทียบ
เทา

3 พระราชวังแหงโมนาโค	-	เมืองมอนติคารโล	-	คาสิโน	มองติคาโล	-	เมืองนีซ	-
วิหารแหงโมนาโค

พักที่
Holiday
Inn	Nice
หรือเทียบ
เทา

4 โรงงานผลิตน้ําหอม	หรือ	พิพิธภัณฑน้ําหอม	-	เมืองคานส	-	เมืองอาวีญยอง

พักที่
Novotel
Avignon
Nord	หรือ
เทียบเทา

5 PALAIS	DE	PAPES	/	พระราชวังพระสันตะปาปาแหงอาวีญง	-	สะพานเซนต
เบเนเซ็ต	-	เมืองอาวีญยอง	-	เลโบเดอโพรวองซ	-	ปราสาทชาโตบรียองค	-
สะพานสงน้ําปงดูวการ

พักที่
Novotel
Avignon
Nord	หรือ
เทียบเทา

6 สนามประลองยุทธแหงนีมส	-	เมืองอารล	-	การกาสซอน

พักที่
Hotel	le
Terminus
หรือเทียบ
เทา

7 เมืองบอรโดซ	-	มหาวิหารบอรกโดซ	-	เขตแซงต	เตมิยอง

พักที่
Hotel
Mercure
Libourne
Saint
Emilion
หรือเทียบ
เทา

8 เมืองตูร	-	ชาโตเชอนงโซ	/	ปราสาทเชอนองโซว	-	ปราสาทชอมบอรด

พักที่
Hotel
Mercure
Tours
Nord	หรือ
เทียบเทา

9 เมือง	มง-แซ็ง-มีแชล	-	วิหารมงต	แซงต	มิเชล	-	เมืองก็อง

พักที่
Hotel
Novotel
Caen
Côte	de
Nacre
หรือเทียบ
เทา

10 จิแวรนิ	-	เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	มหานครปารีส

พักที่
Hotel
Mercure
Paris	หรือ
เทียบเทา

มหานครปารีส	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตู



11
มหานครปารีส	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตู
ชัย	-	โบสถแองวาลีดส	-	หอไอเฟล	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต	-	สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

12 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

3	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿102,000 ฿91,800 ฿81,600 ฿16,500



นัดหมายคณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	(กอนเวลาออกเดินทาง	2	ชัว่โมง)	อาคารผูโดยสาร
ระหวางประเทศ	เคานเตอร	T	ชั้น	4	(ประตู	9)	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการ
เช็คอิน	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา-ชวงบาย
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร	โดยสายการบินระดับโลกอยาง	”เอมิเรตส	แอรไลน”	เทีย่วบินที	่EK371
เวลา	02.25	–	05.35	น.	(ณ	เวลาทองถิน่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)	รอเปลี่ยนเครื่องไปยังสนามบินนีซ

โคท	เดซู	กรุงนีซ	ประเทศฝรั่งเศส	โดยเที่ยวบินที่	EK077
เวลา	08.45	–	13.40	น.	(ณ	เวลาทองถิน่ประเทศฝรัง่เศส)	เมื่อผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	และได

สัมภาระเรียบรอย
จากน้ันคณะเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศ	นําทานเดินทางสู	“เมืองแซงปอล	เดอวองซ”	(Saint	Paul	de

Vence)	เมืองเกาแกที่อยูบนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียรา	จุดหมายปลายทางของเหลานักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
ศิลปะและของโบราณ	ชมบรรยากาศบานเมืองที่ถูกสรางดวยหิน	พรอมประดับดวยตนไมหลากหลายสีสัน	ตาม
แบบของเมืองยุคกลาง	(Medieval	age)
นําทานชมลานน้ําพุโบราณ	ใจกลางเมือง	ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส
อิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนอบอุน	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองนีซ	(Nice)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Holiday	Inn	Nice	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนีซ	โกตดาซูร	อยูหางจากเมืองนีซไปทางทิศตะวันตก	7	กม.	มี
ธนาคารและตูเอทีเอ็มในอาคารผูโดยสารทั้งสองแหง	อาคารผูโดยสาร	1	มี
ที่ทําการไปรษณียและจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตรา	มีบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
ทั่วทั้งสนามบิน	และมีจุดบริการอินเทอรเน็ตหลายแหง	มีรานอาหาร	ราน
กาแฟ	และบาร	ภายในอาคารผูโดยสารทั้งสองแหง	มีรานจําหนายของฝาก
รานจําหนายหนังสือพิมพหรือนิตยสาร	และรานคาปลอดภาษี	(สําหรับผู
โดยสารที่เดินทางออกจากสหภาพยุโรป)	อยูภายในอาคารผูโดยสารทั้งสอง
แหง	นอกจากน้ี	ยังมีรานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองทองถิ่นอีกดวย



เมือง	แซง	ปอล	เดอ	วองซ	(Saint	Paul	de	Vence)"	เป็นเมืองที่ตั้งอยูบนยอด
เขาเหนือชายหาดริเวียรา	ซึ่งปัจจุบันไดกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
บรรดาเหลานักทองเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะโบราณ	ซึ่งคุณจะไดดําดิ่งลงสูโลกยุค
กลางอันมากเสนหที่ชวนใหตองหลงใหลจนถอนตัวไมขึน้	กิจกรรมแรกที่คุณจะ
ตองทําเมื่อมาเยือนเมืองแซง	ปอล	เดอ	วองซ	คือการเดินทอดนองไปตาม
ตรอกถนนกอนกรวดที่เชื่อมโยงกันดวยขั้นบันไดจํานวนมาก	แลวคุณจะไดตื่น
ตาตื่นใจไปกับความนารักของอาคารบานเรือที่สรางขึน้ดวยหิน	ประดับประดา
ไปดวยตนไมหลากสีสัน	ตามแบบฉบับของเมืองยุคกลาง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Nice	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูราชรัฐโมนาโก	รัฐอิสระที่เล็กเป็นอันดับ	2	ของโลก	ทางตอนใตของฝรั่งเศส	ที่ซุกซอนความ

งามที่ยิ่งใหญเอาไว
นําทานชมพระราชวังโมนาโก	ที่พํานักอยางเป็นทางการของเจาชายแหงโมนาโก
จากน้ันนําทานสูมหาวิหารเซนตนิโคลัส	(Saint	Nicholas	Cathedral)	โบสถประจําชาติและประจํา

ราชวงศโมนาโก	เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศโมนาโก	อาทิ	เจาหญิงเกรซ	เคลลี	อดีตพระมเหสีของเจาชายและ
เป็นดาราฮอลลีวูด	ที่สิ้นพระชนมจากอุบัติเหตุทางรถยนต	รวมไปถึงเจาชายเรนิเยรที่	3	กษตัริยองคกอนและ
พระสวามี	ของเจาหญิงเกรซ	ที่เพิ่งสิ้นพระชนมไปเมื่อปี	2005
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมเขตมอนติ	คารโล	(Monte	Carlo)	ดวยภูมิประเทศที่ติดชายหาดของทะเล

เมดิเตอรเรเนียนทั้งเมืองทําใหเมืองน้ีถือเป็นสวรรคบนดินที่นักทองเที่ยวหลายคนสนใจอยากจะมาเยี่ยมเยือน
ดวยชายหาดของที่น่ีสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางมากมาย	เชนเดียวกับความสวยงามของเมือง	โดยเมือง
น้ียังถูกใชใหเป็นสนามแขงรถสูตร	1	หรือ	Formula-1	อีกดวย	ภายในเมืองยังมีคาสิโนที่หรูหราอลังการและเกา
แกที่สุดในโลกอีกดวย	เก็บภาพความประทับใจ
และสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองนีซ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Holiday	Inn	Nice	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



พระราชวังของเจาชายแหงโมนาโกถือเป็นประวัติศาสตรอันยาวนานยอนกลับ
ไปในศตวรรษที่	11	ความงามของพระราชวังโมนาโกคือวามันไมไดเป็นเพียง
สถานที่ทองเที่ยวที่	แตก็ยังมีบานสํานักงานใหญของไมบรรทัด	Monegasque
ที่	ยามมีอยางตอเน่ืองในสถานที่เพื่อใหแนใจวาการปองกันของเจาชายตัวเอง
และแรงงานที่ทํางานในวัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วิหารแหงโมนาโค	เคยใชจัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสและเป็นที่ฝังพระศะ
ของเจาหญิงเกรซเคลลีแหงโมนาโคสตรีผูสูงศักดิท์ี่ชีวิตเปรียบเสมือน
เทพนิยาย	จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันใหเป็นเจาหญิงในราชวัง

เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก	ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	ติดกับ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน	เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของ
โลก[1]	แตมีประชากรหนาแนนที่สุดในโลก	ประชากรสวนใหญพูดภาษา
ฝรั่งเศส	สนามแขงรถฟอรมูลาวัน	Monaco	Street	Circuit	นามแขงรถที่เกาแก
ที่สุดแหงหน่ึงในการแขงขัน	Formula	1	ประเทศโมนาโก	อยูติดฝรั่งเศส	มี
ขนาดเล็กมาก	เป็นอันดับ	2	ของโลก	รองจาก	นครวาติกัน	ติดอยูติดอิตาลี	มี
ขนาดพื้นที่แค	1.96	ตารางกิโลเมตร	เล็กกวากรุงเทพฯประมาณ	1,000	เทา
เดินวันเดียวรอบเมืองได	มีประชากรประมาณ	30,000	กวาคน	แตดวยขนาด
ประเทศที่เล็กมาก	ทําใหกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุดใน
โลก	ที่น่ีขึน้ชื่อเรื่องความหรูหราไฮโซ	อภิมหาเศรษฐีแตละประเทศก็เลยยาย
มาใชชีวิต	หรือเปิดบริษทั	เพราะ	ไมมีการจัดเก็บภาษีรายไดและภาษีมรดกใดๆ
ทั้งสิ้น	ซึ่งรัฐบาลไดผูกขาดธุรกิจคาสิโน	และสินคาหลายอยาง	ทําใหมีรายได
เพียงพอแลว

คาสิโนมอนติคารโล	ตั้งอยูที่รัฐมอนติคารโล	ของโมโนโกเป็นคาสิโนที่ขึน้ชื่อ
เรื่องความแกเป็นที่สุดของโลก	คาสิโนน้ีมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกเลย	จนบอก
ไดเลยวาใครที่ไปเที่ยวโมโนโกถาไมไปที่น่ีก็ถือวาไปไมถึง	ซึ่งมองดูคาสิโนที่น่ี
จากภายนอกเหมือนพระราชวังยังไงยังน้ัน	มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดด
เดนเป็นเอกลักษณประจําชาติโมโนโกเป็นอยางมาก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Nice	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูหมูบานทางตอนใตของฝรั่งเศส	คือ	เมืองกราซ	(Grasse)	สถานที่แหงน้ีขึน้ชื่อเรื่องการผลิต

น้ําหอมของฝรั่งเศสและของโลก	โดยรอบบริเวณหมูบานแหงน้ีจะมีสวนดอกไมจํานวนมาก	เป็นวัตถุดิบสําหรับ
ในการผลิตน้ําหอม
นําทานเขาชมโรงผลิตน้ําหอมฟราโกนารด	(Fragonard-	Grasse	Perfume	Factory)	โรงงานผลิต

น้ําหอมอันเกาแก	มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมาที่ยาวนานพรอมกับการสรางเมืองแหงน้ี
จากน้ันนําทานสูเมืองทาเรือขนาดเล็กอยางเมืองคานส	(Cannes)	เมืองที่มีสีสันและไดมีการจัดงาน

เทศกาลเกี่ยวกับภาพยนตรและแฟชั่นตาง	ๆ	ของโลกอยางมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสูเมืองอาวีญง	(Avignon)	(	240	ก.ม.)	เมืองโบราณและหัวเมืองสําคัญของแควนโพรวองซ	เมืองแหง

น้ีเคยเป็นอดีตที่พํานักของพระสันตะปาปาแคลมองทที่	5	ที่ยายมาพํานักในชวงที่กรุงโรมมีความวุนวายใน
ศตวรรษที่	14

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
Novotel	Avignon	Nord	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Novotel	Avignon	Nord	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชมพระราชวังพระสันตะปาปาแหงอาวีญง	สถานที่ที่ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลก	สรางในรูป

แบบโกธิก	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป
และนําทานชมสะพาน	“เลอปง	แซงตเบเนอเซ”	(Le	Pont	St.Bénezet)	สะพานที่มีชื่อเสียงแหงเมืองอา

วิญง	ตัวสะพานทอดยาวไปถึงฝ่ังเนิฟ	เมืองอีกฟากหน่ึงของเมืองอาวิญง
จากน้ันเดินทางสูเมือง	“เลโบซ	เดอ	โพรวองซ”	(Les	Baux	de	Provence)	ถูกสรางขึน้ในสมัยยุคกลาง

และเป็นหน่ึงในหมูบานที่มีเอกลักษณสวยงามที่สุดในฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชมอาคารบานเรือนที่สวนใหญสรางจากหินปูน	พบกับรานคาที่ขายของที่ระลึกในรูปแบบโพรวองซ	ชม

ปราสาทโบราณ	“ชาโตว	เดส	โบซ”	(Château	des	Baux)	ซึ่งเป็นของอดีตเจาเมืองที่เคยปกครองเมืองน้ี
เมื่อ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางไปชมสะพานสงน้ํา	“ปงดูวการ”	(Pont	du	Gard)	มรดกโลก	2,000	ปี

สรางโดยจักรวรรดิโรมัน	ทานสามารถเก็บภาพความประทับใจอยางเต็มที่
จนไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับไปที่เมืองอาวีญง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Novotel	Avignon	Nord	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

เป็นสะพานขามแมน้ําโรนที่สรางดวยหินมาตั้งแตสมัยโรมันและมีเพียงสะพาน
เดียวที่ยังเหลืออยู



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

เป็นสถานที่ตั้งของชุมชนเล็กที่มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและสิ่ง
กอสราง	เราะเป็นคลายกับฐานทับเล็กๆที่ตั้งอยูที่ยอดเนินหิน	แตตอนน้ีเหมาะ
สมแกการเป็นสถานที่ทองเที่ยวมากกวาการอยูพักอาศัยจริง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นปราสาทโบราณซึ่งถูกเสริมความแข็งแกรงชวงยุคฟ้ืนฟูศิลปะ	ตั้งอยูใน
เมืองชาโตบริยอง	และไดถูกบูรณะหลายครั้งกอนที่จะมาเป็นปราสาทน้ี

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Novotel	Avignon	Nord	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําคณะเดินทางสูเมืองนีม	เมืองเล็ก	ๆ	ที่มีเอกลักษณและความเกาแกตั้งแตสมัยโรมัน	โดยเมืองน้ีถูกรักษาไว

ไดอยางสมบูรณมาก	จนไดรับฉายาวา	“กรุงโรมแหงฝรั่งเศส”	โดยจะ
ผานชมบรรยากาศในตัวเมืองและตรงไปยัง	สนามกีฬาประจําเมืองนีม	(Arena	of	Nimes)	เป็นสนามกีฬา

แบบโรมันที่มีความสมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก
จากน้ันเดินทางตอไปยัง	เมืองอารลส	(Arles)	เมืองมรดกโลกที่มีสิ่งกอสรางของชาวโรมันอยูมากมาย	เดิน

สํารวจสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ	อาทิ	โรงละครแบบกรีกโบราณ	สนามกีฬาประจําเมืองอารลส	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเดินทางสูเมืองการกาซอน	(Carcassonne)	(222	ก.ม.)	ชมเมืองมรดกโลกที่มีประวัติเกาแกกวา



3,500	ปี	ถูกสรางขึน้ในชวงยุคกลาง	มีเอกลักษณของตัวเองอยางมาก	ดวยการมีกําแพงปองกันเมืองลอมรอบถึง
2	ชั้น	มีปอมปราการถึง	53	ปอม	โดยดานในจะมีปราสาทของเจาเมืองการกาซอนอยาง	“ปราสาทกอมตัล”
(Château	Comtal)

อิสระถายภาพชมเมือง	เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางสูเมืองการกาซอนใหม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	le	Terminus	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หรือในภาษาอังกฤษ	เรียกวา	Amphitheatre	อิตาเลียนเรียก	Colosseo	เลซา
แรนคือสนามกีฬาเหมือนที่เมือง	Arlesที่นีมจุคนได	24,000	คน	อีกนัยหน่ึงที่น่ี
คือโรงมหรสพ	นอกจากดูแขงกีฬาในสมัยโรมันแลว	ปัจจุบันยังเป็นที่จัดงาน
ละคร	และคอนเสิรต	เชนวันที่เราไปก็กําลังเตรียมจัดงานอยูพอดี	ดวยความ
เกาแกและความสมบูรณของสนามกีฬาทําให	Unesco	ยกยองใหเป็นมรดก
โลกในปี	คศ.1981

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อีกเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแควนล็องกดอค-รูซียง	และยังเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตรอันเกาแกมาตั้งแตยุคสมัยกอนโรมัน	ซึ่งไดรับการยอมรับวาเป็น
เมืองปอมปราการยุคกลางที่โดดเดนแหงหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	le	Terminus	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสที่เมืองบอรโดซ	แหงแควนนูแวลากีเตน	เป็นเมืองที่ขึน้

ชื่อเรื่องไวนมากที่สุดในโลก	โดยมีหลายตําบลที่มีชื่อเสียง	เชน	“แซงต	เตมิยอง”	“ปมโรน”	“เมด็อค”	เป็นตน
ตําบลดังกลาวลวนแตเป็นแหลงปลูกองุนที่นํามาผลิตไวนชั้นดีของโลก	โดยที่น่ีผลิตไวนที่มีชื่อเสียงมากมาย	ซึ่ง
ถือเป็นสินคาเศรษฐกิจลําดับตน	ๆ	ของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย	(336	ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเยี่ยมชมเมืองบอรโดซ	เก็บภาพกับมหาวิหารแหงบอรโดซ	(Bordeaux	Cathedral)	และศาลา



กลางของเมือง	(Palais	Rohan)	ที่จัตุรัสเปย	เบอรองด	(Place	pey	Berland)	เมื่อ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเขตแซงต	เตมิยอง	เพื่อชมขั้นตอนการผลิตไวนและการทดลองชิมไวน

เขตแซงต	เตมิยองนับเป็นเขตพื้นที่เกาแกที่สุดของแควน	ซึ่งไดรับการยกยองใหเป็นมรดกโลก	ในฐานะตัวอยาง
ที่โดดเดนของภูมิทัศนกับไรองุนประวัติศาสตร	โดยมีการรักษาสภาพที่สวยงามตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน	และยัง
คงทําการเพาะปลูกองุนที่มีคุณภาพ	เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตไวนชั้นดี	โดยมีการกําหนดมาตรฐานการผลิต
และการตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Mercure	Libourne	Saint	Emilion	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มหาวิหารบอรโด	เรียกชื่อเต็มวา	อาสนวิหารนักอันดรูวแหงบอรโด	เป็นอาสน
วิหารโรมันคาทอลิก	เป็นที่ตั้งของอัครมุขนายก	ประจําอัครมุขมณฑลบอรโด
ตั้งอยูที่เมืองบอรโด	จังหวัดฌีรงด	ในแควนอากีแตน	ประเทศฝรั่งเศส	สรางขึน้
เพื่ออุทิศใหนักบุญอันดรูว	และไดรับการเสกขึน้เป็นอาสนวิหาร	เมื่อปีค.ศ.
1096	โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเออรบันที่	2

เขตแซงต	เตมิยอง	เพื่อชมขั้นตอนการผลิตไวนและการทดลองชิมไวน	เขต
แซงต	เตมิยองนับเป็นเขตพื้นที่เกาแกที่สุดของแควน	ซึ่งไดรับการยกยองให
เป็นมรดกโลก	ในฐานะตัวอยางที่โดดเดนของภูมิทัศนกับไรองุนประวัติศาสตร
โดยมีการรักษาสภาพที่สวยงามตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน	และยังคงทําการเพาะ
ปลูกองุนที่มีคุณภาพ	เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตไวนชั้นดี	โดยมีการกําหนด
มาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Mercure	Libourne	Saint	Emilion	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ออกเดินทางสูภูมิภาคตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส	ที่เมืองตูร	แควนซ็องทร-วาลเดอลัวร	โดยเมืองตูรถือ

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของแควนน้ี	โดยแควนน้ีมีชื่อเสียงมาจากสถานที่ทองเที่ยวทางโบราณสถานอันไดแก
ปราสาทเกาของบรรดาชนชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศสในยุคเรอเนสซองซ	และถูกยกยองใหเป็นพื้นที่มรดกโลก
อีกดวย	(322	ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําคณะเดินทางเขาชมปราสาทเชอนงโซ	(Château	de	Chenonceau)	สรางขึน้ในศตวรรษที่	16	ปราสาทน้ี

มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณอยางมาก	โดยตัวปราสาทถูกสรางอยูบนแมน้ําเลอรแชค	ทอดตัวเรียงยาวเปรียบ
เหมือนสะพานขามแมน้ํา	มีการสรางและตอเติมอยูตลอดเวลา	รวมไปถึงการขายสงตอผานรุนสูรุนของบรรดา
ชนชั้นสูงของฝรั่งเศส
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูปราสาทอีกหน่ึงแหง	ไดแก	ประสาทช็องบอร	(Château	de	Chambord)

ถูกสรางตามพระประสงคของกษตัริยฟรองซัวรที่	1	แหงฝรั่งเศส	ถือเป็นปราสาทที่ใหญที่สุดในบริเวณลุมแมน้ํา
ลัวร	และเป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศสืบมา	เก็บภาพความประทับใจอยางเต็มอิ่ม
จนไดเวลาเดินทางกลับเมืองตูร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Mercure	Tours	Nord	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ตั้งอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือและแมน้ําแชรทางตอนใต	มี
ประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน	อาคารสวนใหญในเมืองจะมีสีขาวหลังคาน้ําเงิน
มีโบสถแหงเมืองตูร	เป็นโบสถที่มีชื่อเสียง

	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

เป็นปราสาทที่ใหญที่สุดในลุมแมน้ําลัวร	สรางในสไตลเรอเนซองสแบบ
ฝรั่งเศสโดยพระเจาฟรังซัวรที่	1	หลังจากที่พระองคไดครอบครองเมืองมิลาน
และไดเห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองสอิตาลี	พระองคจึงมีพระประสงคที่จะ
สรางปราสาทใหเป็นที่อิจฉาของยุโรปในสมัยน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Mercure	Tours	Nord	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือที่แควนนอรมังดี	ณ	เมืองมง	แซงตมิเชล	(Mont	Saint

Michel)	โดยภูมิภาคน้ีถือเป็นบริเวณที่มีเมืองตากอากาศยอดนิยมของฝรั่งเศสอยูมากมาย	ซึ่งตั้งเรียงรายอยู



ตามแนวชายฝ่ังทางตอนเหนือของประเทศ	นอกจากน้ียังมีสิ่งกอสรางอันลํ้าคาของประเทศฝรั่งเศส	ที่ถือเป็น
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมลําดับที่	3	อยูอีกดวย	ไดแก	วิหารเซนตมิเชล	(	273	ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเยี่ยมชมวิหารเซนตมิเชล	วิหารเกาแกตั้งแตศตวรรษที่	13	โดยไดรับการยกยองใหเป็นมรดกโลกอีก

ดวย	ตัววิหารน้ันถูกสรางอยูบนยอดเขาที่โผลขึน้มาริมฝ่ังทะเลอยางโดดเดี่ยว	ทําใหตัววิหารเซนตมิเชลน้ีโดด
เดนและสวยงามสะดุดตาเป็นอยางมาก
อิสระใหทานเดินสํารวจและถายภาพกับสถาปัตยกรรมลํ้าคาแหงน้ี	จนไดเวลาอันสมควรเดินทางสูเมืองก็อง

(130	ก.ม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Novotel	Caen	Côte	de	Nacre	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

คือวิหารที่ตั้งอยูบนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก	บริเวณจังหวัดม็
องช	แควนบัส-นอรม็องดีของประเทศฝรั่งเศส	ไดรับประกาศจากองคการยูเนส
โกใหเป็นมรดกโลกเมื่อปี	พ.ศ.	2522	ที่น่ีเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ
ที่	3	ของประเทศฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซาย	ตัว
เกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารน้ันเป็นหินแกรนิต	ความสูงของตัววิหารน้ันแลวก็จะ
มีความสูงถึง	155	แมตร	ถือเป็นปราการธรรมชาติตั้งแตสมัยยุคกลาง	โดยตั้ง
ชื่อตามวิหารที่ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาน่ันเอง	บนยอดวิหารเป็นรูปป้ันทอง
ของอัครทูตสวรรคมีคาเอล

เป็นวิหารที่ตั้งอยูบนเกาะโดดเดี่ยว	สัมผัส	2	บรรยากาศ	กับกลางวันกลางคืน
เน่ืองจาก	ตอนกลางคืน	น้ําจะขึน้	ทําใหเป็นวิหารกลางน้ํา	และถึงกลางวัน	น้ํา
จะลง	สามารถเดินเขาไปชมได	ทําใหสถานที่น้ีเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับ	3	ของประเทศฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Novotel	Caen	Côte	de	Nacre	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



นําทานเดินทางสูหมูบานเล็ก	ๆ	ในชนบทที่มีชื่อวา	จิแวรนี	(Giverny)	เพื่อชมบานของ	“โกลด	โมเนต”	ศิลปินยุ
คอิมเพรสชันนิสมที่โดงดัง	บานสองชั้นหลังน้ีปกคลุมไปดวยพืชพรรณไมนานาชนิด	หองและเฟอรนิเจอรตาง	ๆ
ภายในบานยังคงสภาพเดิม	การประดับตกแตงบานภายในสะทอนใหเห็นลักษณะนิสัยของโมเนต	ไฮไลทของ
บานคือสวน	2	แหง	ไดแก	สวนไมดอกคลาสสิคในรูปแบบฝรั่งเศส	“คลอส	นอรแมนด”	(Clos	Normand)	และสวน
ไมน้ํา	บริเวณสวนไมน้ําน้ันมีสระบัวอันเรื่องชื่อที่เป็นตนกําเนิดของภาพเขียนที่โดงดังที่สุดของโมเนต	ไดแก
“Water	Lilies”

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูตําบลแวรซายส	เพื่อเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายสที่ยิ่งใหญที่สุดในปฐพี	มี

การตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	พรอมดวยมัคคุเทศกทองถิ่น	พาทานชมหองตาง	ๆ	ของพระราชวัง	นอกจากน้ี
สวนดานหลังยังยิ่งใหญอลังการไมแพตัวพระราชวัง	ตกแตงดวยรูปแบบบาโรก	จน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางไปยังนครปารีส

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Mercure	Paris	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หมูบานเล็ก	ๆ	อยูทางตอนเหนือของแควนนอรมองดี	เป็นเมืองศิลปินอิมเพรส
ชั่นนิสมที่โดงดัง	ถือวาเป็นสวนหน่ึงของประวัติศาสตรที่นาสนใจมากเลยที
เดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



	พักที่	Hotel	Mercure	Paris	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชมนครปารีส	นครที่ขึน้ชื่อวาเป็นผูนําของแฟชั่น	มนตเสนหอันลนเหลือทําใหเมืองน้ี	ติด	1	ใน	10	ของ

โลกที่นักทองเที่ยวมีความตองการมาเยือนมากที่สุด
ผานชมจัตุรัสคองคอรด	บริเวณที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอังตัวเนตถูกประหารชีวิต	เขาสูถนน

ชองป เอลิเซ	เพื่อนําทานสูประตูชัย	เก็บภาพความประทับใจ	พรอมชมบรรยากาศโดยรอบ	ปาแลเดอชาโย
โบสถแองแวลิด	โรงเรียนนายรอยทหารบก
จากน้ันนําทานสูหอไอเฟล	หอสูงเดนตระหงานที่โดดเดนคูเมืองปารีสมาอยางยาวนาน
นําทานขึน้ชมจุดชมวิวของหอไอเฟล	ชั้น2	โดยลิฟต	อิสระใหทุกทานเก็บภาพความประทับใจของวิวเมืองปารีส

ในมุมสูง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย-ชวงคํ่า
อิสระชอปป้ิงกับรานคาปลอดภาษี	รวมไปถึงหางสรรพสินคาที่โดงดัง	มีชื่อเสียงมากที่สุด	ณ	หางแกลลอรี่

ลาฟาแยต	มีสินคาแบรนดเนม	และของที่ระลึกมากมาย	อาทิ	แฮเมส	ชาแนล	หลุยส	วิตตอง	เป็นตน
เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางไปยังทาอากาศยานนานาชาติชารล	เดอโกล	เพื่อทําการเช็คอิน	การคืน

ภาษีสําหรับการชอปป้ิง
จากน้ันเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK076	เวลา	21.35	-	07.20	(+1)

น.	(ณ	เวลาทองถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	)เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสูประเทศไทย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง



เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

ยอดโดมสีทองงามสงา	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําแซนใจกลางเมือง	เป็นที่ตั้งของพิพิทธ
ภัณฑทหาร	และยังมีอีกสองพิพิทธภัณฑ	คือเป็นที่ฝังศพของวีรบุรษนักรบ
หลายคนที่สําคัญอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ



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

ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK372	เวลา	09.35	-
18.40	น.(ณ	เวลาทองถิ่นประเทศไทย)ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ
“ขอขอบพระคุณสําหรับความสนใจ	และความไววางใจในการรวมเดินทางไปเปิดประสบการณกับ
เรา	แลวพบกันใหมกับการเดินทางในภาคตอไป	ขอบคุณครับ/คะ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด	ถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใช	วีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตาง	ๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกถึงการเป็นบุคคลไรความสามารถที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง	หรือกลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิ	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง,	พูดจาหยาบ

คาย,	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
6.	หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข	ที่บริษทัฯ

ไดระบุไวขางตนทุกประการ

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของทาน	กรุณาจองทัวรและ	ชําระเงินมัดจําลวงหนา	20,000	บาทตอผูเดินทาง
หน่ึงทาน	ภายใน	7	วันนับจากวันที่จอง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคา
ทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษีสนามบิน
2.	คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ	ตามมาตรฐานยุโรป
3.	คาเขาชมสถานที่	สะพานปงดูวการ,	ไวนเทส,	ปราสาทเชอนงโซ,	ปราสาทช็องบอร,	มง	แซงตมิเขล,

บานโมเนต,	พระราชวังแวรซายส
4.	โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน	4	ดาวของยุโรป	หรือ	เทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ	ในกรณีที

ทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด	กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะ
สม
6.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส	(เชงเกน)	**พักในประเทศฝรั่งเศส	9	คืน**
7.	คาประกันการเดินทางของ	บริษทั	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS

PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	,	คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว	(หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการ
เดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร)
8.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน	7	กิโลกรัม
9.	คาทิปคนขับรถ	2	ยูโรตอคนตอวัน

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาทิปหัวหนาทัวร
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก	คาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่มเติม

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรัง่เศส	ใชเวลายื่นประมาณ	15	วันทําการ
(ในการยื่นคํารองขอวีซา	ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง	ณ	ศูนยรับคํารองขอวีซา
ประเทศฝรัง่เศส)



ศูนย	TLScontact	สาทรซิตี้ทาวเวอร	ชัน้ที	่12	ถนนสาทรใต	(ใกลสถานีรถไฟฟ าชองนนทรี)
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมี

วีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ทานจะตองนําไปแสดงดวย	เพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	2x2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	พื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูปขาวดํา	และหามสแกน)	มีอายุไมเกิน	6	เดือน

และเหมือนกันทั้ง	2	รูปไมสวมแวนตา	และตองเห็นหูและคิ้วอยางชัดเจน
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/สําเนาทะเบียน

สมรส,	หยา	/	สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	18	ปีบริบูรณ
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	/	สังกัดที่ทานทํางานอยู	ตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	โดย

ระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.	Pay	slip	ยอนหลัง	3	เดือน	(	ถามี	)
6.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอหนังสือรับรองบริษทัพรอมวัตถุประสงคที่คัดไวไมเกิน	6	เดือน
7.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	“หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา”	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
8.	Statement	บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง	3	เดือน	(	ภาษาอังกฤษ	)	โดยตองอัพเดทถึง

เดือนปัจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6
หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	เพื่อ
เป็นการงายตอการอนุมัติวีซา	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว	(เป็นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
9.	กรณีที่บริษทัของทาน	ทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจาก

เอกสารขอ	1	–	6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการก
ลับมาทํางานของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
10.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางไปกับ	บิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

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

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
12.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

วันและเวลานัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลา	และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน
13.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
หมายเหตุ	:	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี

ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	30	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จองที่พัก,	ราน
อาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การลาชาของ
สายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูกปฏิเสธการเขา
เมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได	หัวหนาทัวร
มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว	เพราะทางบริษทัฯ	ไดชําระคาใช
จายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ
เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)	
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	30	วัน	โดย

ไมเสียคาใชจาย

ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)	:
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู
กําหนด	และทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
2.	กรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลวน้ัน	ผูเดินทางตองรอ	REFUND



เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินน้ันสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไม

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)
การเดินทางเป็นหมูคณะของสายการบินเอมิเรตสในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Emirate	Skywards

ได	โดยขึน้อยูกับเงื่อนไขในแตละประเภทของตัว๋เดินทาง	ซึ่งการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดลวนเป็นสิทธิของสายการบิน	และทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
ตามที่สายการบินไดแจงยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน	หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภาย

หลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)	
1.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin/Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ
2.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด	โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูในบริเวณอุทยานแหง

ชาติ	หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไมเกิน	18	องศาเซลเซียสตอปี	จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก	โดยมักจะมี
เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
3.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3	-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม	ทานสามารถจายเพิ่มเติม	เพื่อใหเป็นหองพักแบบ
DOUBLE	SINGLE	USE	ได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)	
1.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม

น้ัน	ๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือการเปิดรับจองผานทาง	Online	ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดัง
กลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงินคา	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไว
ในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได
2.	และหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	ที่เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดัง

กลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามราย
ละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)	
1.	คาทัวรน้ีไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	1.5	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได	หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด
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	ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหมีน้ํา

หนักไมเกิน	20	กิโลกรัม	หรือ	23	กิโลกรัม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของสายการบินน้ัน	ๆ	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ภาระคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน	ทั้งน้ีเจาหนาที่จะทําการสง	“ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง”	ใหแกทานในชวง
กอนวันเดินทาง	โปรดศึกษาโดยละเอียด
5.	กระเปา	สัมภาระที่มีลอเลื่อน	และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน	ไมเหมาะแกการเป็นกระเปาถือขึน้บน

ยานพาหนะในการเดินทาง	ไดแก	เครื่องบิน	รถโคช	รถไฟ	เป็นตน	โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย,	สูญเสียของกระเปาและสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งสาย
การบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย	หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเปาใบใหญที่โหลดขึน้เครื่อง	ตามการพิจารณา
การชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน	ๆ

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)	



ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	หรืออเมริกา	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะ
มีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวน
รวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)	
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

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

1.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	60	วัน		คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	30	วัน	หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	15	วัน	หัก	50%	ของคาทัวร
4.	ยกเลิกในวันเดินทาง	3	วัน	หรือ	NO	SHOW		หัก	100%	ของคาทัวร

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***
1.	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง	และสามารถหาบุคคลมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอวีซา

ไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	(แตจะตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่เป็น	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND)
2.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ		ใหนับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด	เป็น
ไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน	หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอนการเดินทาง	15	วัน	(โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน	ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่น
แลว)
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลาการเดินทาง	รวมทั้ง

ไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันไดแก	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัย
ธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ	โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบ
ไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ

ไปในทางผิดกฎหมาย	หรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด


