


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโดฮา	-	สนามบินปิซา	หรือ	สนามบินกาลิเลโอ	กาลิเลอี	-	เมืองปิ
ซา	-	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	หอศีลจุม	-
มหาวิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองลุคคา

พักที่
MERCURE
VIAREGGIO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองลาสเปเซีย	-	ชิงเกว	แตรเร	หรือ	ซิงเคว	เทรา	-	หมูบานริโอแมกจิโอเร
-	หมูบานมานาโรลา	-	เมืองเจนัว

พักที่
MERCURE
GENOVA
SAN
BIAGIO	หรือ
เทียบเทา

4 รัฐโมนาโค	-	เมืองมอนติคารโล	-	พระราชวังแหงโมนาโค	-	EZE	-	เมืองนีซ
-	จัตุรัสเมสซินา	-	โบสถรัสเซีย

พักที่	NH
NICE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 โรงงานผลิตน้ําหอม	หรือ	พิพิธภัณฑน้ําหอม	-	เมืองคานส	-	เมือง	Aix	en
Provence	-	ถนนมิราโบ	-	จัตุรัสแปรเซอร	-	วิหารแซงตโซเวอร

พักที่
ESCALE
OCEANIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 เมืองมารเซล	-	โบสถนอเทรอดาม	เดอลาการด	-	เมืองอาวีญยอง	-	PALAIS
DE	PAPES	/	พระราชวังพระสันตะปาปาแหงอาวีญง	-	เมืองเรอมูแลง	-
สะพานสงน้ําปงดูวการ

พักที่	IBIS
AVIGNON
SUD
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 เมืองลียง	-	เมืองอันเนอซี	-	สนามบินเจนีวา

8 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

1	มี.ค.	61	-	8	มี.ค.	61 ฿53,900 ฿53,900 ฿0 ฿5,900



22.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	8	เคานเตอร
Q	สายการบินกาตาร	แอรเวย	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	-	ฃวงบาย
01.35	น.	ออกเดินทางสูโดฮา	โดยเทีย่วบินที	่QR	837

05.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	แวะรอเปลีย่นเครื่อง
07.40	น.	ออกเดินทางสูเมืองปิซา	ประเทศอิตาลี	โดยเทีย่วบิน	QR	133

12.40	น.	ถึง	สนามบินเมืองปิซา	ประเทศอิตาลี	ออสเตรีย	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	6
ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	5	ชัว่โมงในวันที	่25	มีนาคม	2561)	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	(Pisa)	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี	เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ

Florence	ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ	แต	Pisa	ก็เป็นเมืองที่มีชื่อ
เสียงและเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก
นําทานเขาสูบริเวณ	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Compo	Dei	Miracoli)	ประกอบดวยกลุมอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	โดยเริ่มจาก	หอพิธีเจิมน้ํามนต	(Baptistry	of	St.	John)	ที่ใหญที่สุดในอิตาลี,
มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเลื่อง
ชม	หอเอนปิซา	(Leaning	Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง

เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1173	ใชเวลาสรางประมาณ	175	ปี	แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไป
ไดถึงชั้น	3	ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา	และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึน้อีกจนแลวเสร็จ	โดยใชเวลาสราง
ทั้งหมดถึง	177	ปี	โดยที่หอเอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็นสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา	สิ่งของสองชิ้น	น้ําหนักไมเทากัน	ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูง
พรอมกัน	ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน	จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียง
รายอยูมากมาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองลุคคา	(Lucca)	เมืองที่ตั้งอยูในแควนทัสคานี	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําแซรคิโอใน

บริเวณที่ราบที่ไมไกลจากทะเลลิกูเรียน	เมืองที่รักษาความดั้งเดิมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแลว	จนไดรับการ
โหวตใหเป็น	“Best	Small	Town	in	Italy”	เสนหของเมืองน้ีคือมีกําแพงเมืองโบราณโอบลอมทั่วทั้งเมืองซึ่งไม
อนุญาตใหรถยนตเขาภายใน	ยกเวนแตจักรยานเทาน้ัน	และยังเป็นเมืองที่คีตกวีเอก	จิโกโม	ปุชชิน่ี	(Giacomo
Puccini)	ที่ชีวิตอยูระหวางปี	ค.ศ.1858-1924	เป็นที่รูจักในนามของ	“ปุชชิน่ี”	ไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในคีต
กวีที่ยิ่งใหญที่สุดแหงปลายคริสตศตวรรษที่	19	และชวงตนของคริสตศตวรรษที่	20	อุปรากรที่โดงดังของเขา
ไดแกเรื่อง	“มาดามบัตเตอรฟลาย”	(Madame	Butterfly)	และ	“ทอสกา”	(Tosca)

นําทานสู	จัตุรัสมิเคเล	(Piazza	San	Michele)	ชมโบสถ	ซาน	มิเคเล	(San	Michele	in	Foro)	ตั้งอยูที่	สราง
ดวยเสาหินออน	สีเขียว	สีเทา	และสีชมพู	ที่แกะสลักอยางงดงาม	ดานบน	มีรูปป้ันหัวหนาฑูตสวรรค	(Archangel)
และนางฟาประดับอยู	อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง	อาทิเชน	กระเปาหนังแท
โดยฝีมือชาวอิตาเลี่ยนแทๆ	งานฝีมือตุกตาเซรามิก	หรือ	จะเลือกซื้ออําพัน	งานฝีมือเจียรนัยของชาวลุคคา



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	MERCURE	VIAREGGIO	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นทาอากาศยานที่ตั้งอยูในเมืองปิซา	อิตาลี	เป็นหน่ึงในทาอากาศยานหลัก
ของแควนทัสกานี

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

กัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ	จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา	คือบริเวณทที่ลอมดวยกําแพง	ใจกลางเมืองปิซา	แควนทัสเคนี
ประเทศอิตาลี	โดยที่คําวา	กัมโป	เดย	มีราโกลี	แปลวา	จัตุรัสอัศจรรย

เป็นคริสตศาสนสถาน	ที่สรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาป
เป็นศูนยกลาง	หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนา
กอนจะรับศีลลางบาป	และเป็นที่ทําพิธีลางบาป

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี



ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

เมืองที่ตั้งอยูในแควนทัสคานี	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําแซรคิโอในบริเวณที่ราบที่ไม
ไกลจากทะเลลิกูเรียน	เมืองที่รักษาความดั้งเดิมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ
แลว	จนไดรับการโหวตใหเป็น	“Best	Small	Town	in	Italy”	เสนหของเมืองน้ีคือ
มีกําแพงเมืองโบราณโอบลอมทั่วทั้งเมืองซึ่งไมอนุญาตใหรถยนตเขาภายใน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	MERCURE	VIAREGGIO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองลา	สเปเซีย	(La	Spezia)	เมืองในเขตลิกูเรีย	ตอนเหนือของอิตาลีอยูระหวาง

เมืองเจนัว	และ	ปิซา	ในบริเวณอาวลิกูเรหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคาและการทหาร	(ระยะทาง	64
กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	1	ชม.)

นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว	แตรเร	(Cinque	Terre)	หมูบานเล็กๆ	ที่ตั้งอยูบริเวณริมชายฝ่ังริเวียราของ
อิตาลี	ที่มีความหมายวา	“ดินแดนทั้งหา	(Five	Land)”	ตั้งบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติดทะเล
บริเวณชายฝ่ังแควนลิกูเรีย	ประกอบดวยหมูบาน	5	แหง	ไดแก	MONTEROSSO	AL	MARE,	VERNAZZA,
CORNIGLIA,	MANAROLA	และ	RIOMAGGIORE	โดยทั้งหาหมูบานน้ี	มีหุบเขาลอมรอบ	ประกอบกันเป็นสวน
หน่ึงของอุทยานแหงชาติฯ	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย	นําทานชมความงามของ
หมูบานที่มีสีสันสวยงาม	สรางลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล
นําทานเดินเลนชม	หมูบานริโอแมกจิโอเร	(Rio	–Maggiore)	เป็นหมูบานประมงเล็กๆ	ที่มีเสนหและมี

บรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา	บานเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเล
เมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ	อิสระใหทานชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานสู	หมูบานมานาโรลา	(Manarola)	อาจไดชื่อวาเป็นหมูบานที่เล็กเป็นอันดับสอง	แตมีความ

เกาแกที่สุดในบรรดาหมูบานทั้ง	5	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1338

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเลวันโต	(Levanto)	เพื่อนําทานสู	เมืองเจนัว	(Genoa)	(ระยะทาง	80	กม.ใช

เวลาเดินทาง	ประมาณ	1.15	ชม.)	เมืองที่ใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ	ชมเขตเมืองเกา
ศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดของยุโรป	เป็นเมืองที่มีความรุงเรืองมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	11	มา
จนถึง	ค.ศ.	1797	ปัจจุบันเป็นเมืองศูนยกลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาลี่ไดแก	เฟียต,
อัลฟาโรมีโอ,	แลนเซีย	นําทานชมมหาวิหารประจําเมืองสถานที่ประกอบศาสนพิธีอันงดงามและศักดิส์ิทธิ	์เป็นที่
เคารพของทั้งคนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	MERCURE	GENOVA	SAN	BIAGIO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บน
ทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา	และการทหาร

เป็นหมูบานมรดกโลกหาเเหง	มีอายุหลายรอยปี	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันเหนือ
ทะเลเมดิเตอรเรเน่ียน	ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี	เป็นที่ทองเที่ยวที่กําลัง
มาแรงและนาสนใจในหมูนักทองเที่ยวที่ชอบผจญภัย	ชิงเกว	แตรเร	คือ	เป็น
สวนประกอบของหมูบานหลากสีทั้งหาแหง	ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนัก
ทองเที่ยวจากทั่วโลก	ที่ชอบการชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกรามบาน
ชองที่ถูกฉาบไวดวย	สีสันสะดุดตามากมาย

เป็นหมูบานประมงเล็กๆ	ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา	บาน
เรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเล
เมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ

อาจไดชื่อวาเป็นหมูบานที่เล็กเป็นอันดับสอง	แตมีความเกาแกที่สุดในบรรดา
หมูบานทั้ง	5	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1338

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองและเมืองทาทางทะเลที่สําคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี	เป็น
เมืองหลวงของจังหวัดเจนัวและแควนลิกูเรีย	และบริเวณเมืองมีความหนาแนน
ประชากรราว	900,000	คน	นอกจากน้ียังมีชื่อเรียกอีกชื่อวา	Superba	อันเน่ือง
มาจากความรุงเรืองในอดีต

	พักที่	MERCURE	GENOVA	SAN	BIAGIO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	มลรัฐโมนาโค	(Monaco)	รัฐอิสระที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	เมืองโมนาโค	เป็นเมือง

เล็กๆที่มีธรรมชาติรายลอม	แตก็เต็มไปดวยวัฒนธรรม	ชมความงามของสถานที่อันยิ่งใหญมากมายกลมกลืนไป



กับธรรมชาติไดอยางลงตัว	(ระยะทาง	182	กม.ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	2.45	ชม.)

เมืองมอนติคารโล	(Monte	Carlo)	เมืองหลวงของโมนาโค	ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหรูหราของคาสิโน
โรงแรมเดอะปารีส	โรงแรมสุดหรูของมอนติคารโล	และอาหารชั้นเลิศ
ชม	พระราชวังแหงโมนาโค	(Prince’s	Palace	of	Monaco)	ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแหงรัฐโมนาโค	ใน

ปัจจุบันชมวิวทิวทัศนโดยรอบของโมนาโค	ซึ่งสามารถมองเห็นทาเรือซึ่งมีเรือยอรชจอดอยูเรียงรายวิหารโมนา
โค	ที่สรางในรูปแบบน้ีโอโรมานซ	เป็นที่ฝังพระศพของเจาหญิงเกรซแหงโมนาโกและเจาชายเรนิเยร	พระสวามี
อีกทั้งตามสองขางในเมือง	เต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา	ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามตื่นตาตื่นใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองเอซ	(Eze)	เมืองแสนสงบริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน	ดินแดนแหงทุงลาเวนเดอร

และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหอม	ใหทานไดเดินชมเมืองเกาเอส	ชมบานเรือนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ
ของบานในสไตล	โปรวองซ-แอลปเมอริทามส	(ระยะทาง	10	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.30	ชม.)

จากน้ันเดินทางสู	เมืองนีซ	(Nice)	เป็นเมืองใหญทางตอนใตของฝรั่งเศส	ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน	ซึ่ง
ถือเป็นเมืองเกาแก	และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวสที่สวยงาม	(ระยะทาง	13	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.30
ชม.)

นําทานเที่ยวชม	ยานเมืองเกานีซ	ชมทัศนียภาพของอาคารสไตลอิตาลี	สัมผัสถนนสายเล็กๆ	และ
บรรยากาศโดยรอบที่รายลอมไปดวยรานคา	รานกาแฟ	และรานบูทีค	อีกทั้งสวนน่ังเลนที่เผยใหเห็นมุมของ
เมืองที่สวยงามมากขึน้
นําทานถายรูปกับ	จัตุรัสเมสซินา	(Place	Massena)	จัตุรัสที่ตั้งอยูใจกลางพื้นที่ขนาดใหญ	ประกอบดวย

น้ําพุที่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตั้งโดยรอบ	ซึ่งนิยมทาสีสันตามแบบอาคาร
สถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต	อีกทั้งประดับดวยดอกไมนานาพันธุที่ถูกผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล
จากน้ันนําชม	โบสถรัสเซีย	(The	St	Nicholas	Orthodox	Cathedral)	เป็นโบสถขนาดใหญและเกาแก

ภายในตกแตงอยางประณีต	และมี	เอกลักษณเฉพาะ	ซึ่งถือเป็นศิลปะรัสเซียที่ถูกสรางในยุโรป

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน	

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	NH	NICE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	เป็น
ประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก	แตมีประชากรหนาแนน
ที่สุดในโลก

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



พระราชวังของเจาชายแหงโมนาโกถือเป็นประวัติศาสตรอันยาวนานยอนกลับ
ไปในศตวรรษที่	11	ความงามของพระราชวังโมนาโกคือวามันไมไดเป็นเพียง
สถานที่ทองเที่ยวที่	แตก็ยังมีบานสํานักงานใหญของไมบรรทัด	Monegasque
ที่	ยามมีอยางตอเน่ืองในสถานที่เพื่อใหแนใจวาการปองกันของเจาชายตัวเอง
และแรงงานที่ทํางานในวัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

EZE	ไดชื่อวาหมูบานเล็กๆอันเกาแก	ที่อุดมไปดวยตนมะกอก	และวิวอันที่
สวยงามริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน	ที่น่ีตอมากลายเป็นที่พักผอนของพวกราชนิ
กูล	ศิลปิน	และกลายมาเป็นสถานที่ทองเที่ยวของคนจากทั่วทุกมุมโลกใน
ปัจจุบัน	หมูบานน้ีมีกําเนิดมาจากที่พักของพวกคนปา	เมื่อ	2	พันปีกอน
คริสตกาล	โดยสรางอยูบนเทือกเขาสูง	ที่อยูติดทะเล	ตอมาเมืองก็ถูกครอบ
ครองโดยชาวโรมัน	และสรางเป็นปอมปราการอยูบนภูเขา	เพื่อใหมองเห็น
ขาศึกไดแตไกล

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

เป็นมหาวิหารในเมืองนีซที่มีการออกแบบสไตลของรัสเซีย	ซึ่งเป็นสถานที่น้ี
โดยทางการเป็นของรัสเซีย	และยังเป็นอนุสรณสถานระดับชาติของฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	NH	NICE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองกราสส	(Grasse)	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงน้ําหอมโลก	ที่มีการผลิตน้ําหอมกันมาตั้งแต



ศตวรรษที่	17	โดยพระนางแคทเธอรีน	เดอ	เมดีชี	(Catherine	de	Medicis)	มเหสีในพระเจาเฮนรีที่	2	แหง
ฝรั่งเศส	เป็นผูริเริ่มการทําน้ําหอมในเมืองน้ี	ปัจจุบันแบรนดดังที่ตองอาศัยวัตถุดิบชั้นเลิศจากที่น่ีมีทั้งชาแนล	ดิ
ออร	และฟราโกนาร	(	ระยะทาง	44	กม.ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	1ชม.)

จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑน้ําหอม	Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดง
วิธีการผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตน
กําเนิดมาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม	ซึ่งแตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยว
กับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมี
เอกลักษณอันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอม
จากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย
จากน้ันนํา	เดินทางสูเมืองคานส	(Cannes)	เมืองทีมี่ชื่อเสียงในดานภาพยนตร	และเป็นเมืองทีจ่ัด

งานทีมี่ชื่อเสียงไปทัว่โลกทีเ่ป็นทีรู่จักกันดี	คือ	เทศกาลหนังเมืองคานส	(Cannes	film	festival)	(ระยะ
ทาง	20	กม.ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	0.45	ชม.)	เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต	ปี	ค.ศ.1946	ถือเป็นเทศกาล
ภาพยนตรที่เกาแกที่สุดในโลกเทศกาลหน่ึง	และมีอิทธิพลมากที่สุด	รวมถึงชื่อเสียงเทียบเคียงไดกับเทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติที่เวนิสและเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเบอรลิน	งานจะจัดขึน้ราวเดือนพฤษภาคมของทุก
ปี	โดยอาคารที่ใชในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง	2-3	ชั้น	ในชวงเทศกาลจะไดรับการตกแตงใหดูเลิศหรู
อลังการ
พลาดไมไดกับการวัดรอยมือของดาราฮอลิวูดคนโปรดที่ดานหนา	ปาเล	เด	เฟสติวาล	(Palais	des	festivals)	ที่

เหลาดาราชื่อดังไดประทับรอยมือไวเป็นที่ระลึก	อีกทั้งเมืองคานสเต็มไปดวยโรงแรมหรูริมชายหาดริเวียรา	และ
ถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกวา	ลาโพรมานาด	เดอ	ลา	ครัวเซท	(La	Promanade	Promanade	de	la
croisette)	เป็นถนนสายสําคัญของเมืองคานส	ใชจัดแสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร	สาย	ถนนน้ีทอดตัว
ยาวไปตามแนวชายฝ่ังของเมืองคานส	ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส	อีกทั้งยังมีทาจอดเรือ
ยอรช	ลํางามๆของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
คณะเดินทางสู	เมืองเอกซ	ซองโพรวองซ	(Aix	en	Province)	ถือเป็นศูนยกลางของอํานาจและความเจริญ

ของแควน	ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแควนโพรวองซ	ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ของฝรั่งเศส	(ระยะทาง	151	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	2.15	ชม.)

ชมถนนสายหลักของเมือง	คือ	ถนนมิราโบ	(Le	Cour	Mirabeau)	เป็นที่ตั้งของรานคาหรูและรานกาแฟสไตล
ฝรั่งเศส	ที่มีตน	Platane	เรียงรายสองขางทาง	และมีความสวยงามมากสายหน่ึงของฝรั่งเศส
เที่ยว	ชมจัตุรัสแปรเซอร	(Place	Des	Pecheurs)	ที่มีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ	อาทิ	โบสถมาเดอรีน

(Eglise	De	La	Madeleine)	และศาลยุติธรรม	(Palais	de	Justice)	โดยบริเวณน้ันมีตลาดนัด	และแผงขาย
สินคาพื้นเมือง	มีตั้งแตผักสด	ผลไม	น้ําผึง้	ไสกรอก	มะเขือเทศ	น้ํามันมะกอก	กระเทียม	ไมดอกไมประดับ
กุหลาบ	ทานตะวัน	ฯลฯ	ไปจนถึงแผงขายของที่ระลึกนําทานเขาชมความงดงามของ
วิหารแซงตโซเวอร	(St	.Sauveur	Cathedral)	สถานที่รวบรวมสถาปัตยกรรมอันหลากหลายตั้งแต

ศตวรรษที่	5	-17	ภายนอกและภายในตกแตงอยางวิจิตรอยางงดงาม	ทั้งประตูวิหารแกะสลัก	แทนบูชา	แทนทํา
พิธี	ฯลฯ	ผานชม	ลาเตอเยร	พอลเซซานน	อันเป็นบานและหองทํางานของ	พอล	เซซานน	จิตรกรผูเชี่ยวชาญดาน
ภาพวาดสีน้ํามัน	ผลงานสวนใหญเป็นภาพวาดวิวสวยงามในแควนโพรวองซ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	ESCALE	OCEANIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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	อาหารจีน

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

เป็นสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ	รายลอมดวยสิ่งกอสรางอันเป็นสถานที่สําคัญและ
แลนดมารกของเมือง	เชน	โบสถแมดเดอลีน	ศาลยุติธรรม	วิหารแซงคโซเวอร
ยานคาขาย	ตลาด	พื้นเมือง	ใหทานไดสัมผัสชีวิตของคนโพรวองซ	ในเขตบาน
เรือนเกาแกมีเสนหมีสไตล	และแฝงไวดวย	วัฒนธรรมพื้นเมือง

สถานที่รวบรวมสถาปัตยกรรมอันหลากหลายตั้งแตศตวรรษที่	5	-17	ภายนอก
และภายในตกแตงอยางวิจิตรอยางงดงาม	ทั้งประตูวิหารแกะสลัก	แทนบูชา
แทนทําพิธี	ฯลฯ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	ESCALE	OCEANIA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสูเดินทางสู	เมืองมารเซย	(Marseille)	เมืองทาที่สําคัญของประเทศฝรั่งเศส	เป็นเมือง

ชายหาดริเวียราที่สวยงาม	ซึ่งไดชื่อวา	เป็นประตูเมดิเตอรเรเนียนของฝรั่งเศส	เที่ยวชมเมืองทาเกา	(Old	Port)
หรือ	(Vieux	-	Port)	ใหทานไดซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอรเรเนียน	(ระยะทาง	34	กม.	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	0.45	ชม.)

นําทานแวะ	ชมโบสถนอเตรอดาม	เดอลาการด	(Basilique	Notre-Dame	de	la	Garde)	โบสถทีตั้งอยูจุด
สูงสุดของเมือง	งดงามไปดวยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ	โดยมีรูปของพระแมมารีเป็นองคประธาน	ถือเป็น
สถานที่ที่คนทองถิ่น	มักมาขอพรกับพระนาง	เพื่อใหการเดินเรือปลอดภัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมิรามาส	(Miramas)	เพื่อนําทานสู	McArthurGlen	Provence	Outlet	ให

เวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS,	BENETTON,
BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,	CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีก
มากมาย	(ระยะทาง	60	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	1	ชม.)

***	เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนัน้	ทาง
บริษทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***

อิสระอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
เดินทางสู	เมืองอาวีญยอง	(Avignon)	ตั้งอยูริมแมน้ําโรนและเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา

เมืองที่ลอมรอบดวยกําแพง	ที่มีความงดงามและคลาสสิกจนไดรับการขนานนามวา	THE	JEWELS	OF	THE
SOUTHERN	RHONE	เมืองเกาที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร	และเป็นเมืองศูนยกลางทางการคาศาสนา	ศิลป
วัฒนธรรมที่สําคัญของแควน	อีกทั้งเป็นเมืองแหงพระสันตะปาปาที่ยิ่งใหญอลังการ	(ระยะทาง	71	กม.	ใชเวลา
เดินทาง	ประมาณ	1.15	ชม.)

นําทานเที่ยวชม	อดีตพระราชวังของพระสันตะปาปา	สรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	และเคยเป็น
ที่ประทับขององคพระสันตะปาปาถึง	7	พระองค	ปัจจุบันแมจะถูกทําลายไปจากการเกิดเพลิงไหมในบางสวนแต
ก็ไดรับการบูรณะกลับมาเป็นเหมือนดังเดิม
เดินทางสู	เมืองเรอมูแล็ง	(REMOULINS)	เมืองเล็ก	ๆ	ในจังหวัดการ	แควนล็องกด็อก-รูซียง	ทางตอนใตของ

ประเทศฝรั่งเศส
ใหทานได	ชมสะพานสงน้ํา	ปง	ดู	การ	(Pont	du	Gard)	เป็นสะพานสงน้ําโรมันโบราณสรางโดยจักรวรรดิ

โรมัน	นักประวัติศาสตรคาดการณวาสะพานถูกสรางราวคริสตศตวรรษที่	1	สรางพาดผานแมน้ําการดง	ใกลกับ
เมืองเรอมูแล็ง	เพื่อสงน้ําจากจากเมืองอูวแซ็ส	โดยระหวางสองเมืองเป็นหุบเขา	จึงไดสรางเป็นสะพานสงน้ําอยู
บนดิน	สะพานแหงน้ีจัดเป็นสะพานสงน้ําที่สรางในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยังคงสภาพที่สมบูรณที่สุดแหงหน่ึง	รอง
จากสะพานสงน้ําแหง	เซโกเบีย	สะพานแหงการไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1985	โดยองค
การยูเนสโก	ในอดีตสามารถสงน้ําไดประมาณ	200,000	ลูกบาศกเมตรตอวัน	เพื่อสงน้ําเขากับระบบน้ําในเมือง
นีม	รวมทั้งน้ําพุตาง	ๆ	และโรงอาบน้ํา	และถูกใชงานจนกระทั่งประมาณคริสตศตวรรษที่	6

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	AVIGNON	SUD	HOTEL	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนัน้	ทาง
บริษทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน
อิสระอาหารกลางวัน

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

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

เมืองเล็กๆ	ในจังหวัดการ	แควนล็องกด็อก-รูซียง	ทางตอนใตของประเทศ
ฝรั่งเศส

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	IBIS	AVIGNON	SUD	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู	เมืองลียง	LYON	เป็นเมืองที่ใหญเป็นลําดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส	รองลงมาจากกรุงปารีส

เมืองลียงยังเป็นที่รูจักกันในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคาร
ประวัติศาสตรที่สวยงามจากทุกยุคสมัย	เมือลียงถูกกอ	ตั้งขึน้โดยพวกโรมันในคริสตศตวรรษที่	1	จนกระทั่งองค
การยูเนสโก	(Unesco)	ไดรับการบรรจุเมืองลียงไวในรายชื่อของมรดกโลกในปี	ค.ศ.1998

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสู	เมืองอานนซี	ANNECY	เมืองหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว	(Haute-Savoie)	ในแควนโรหน-

อัลป	(Rhone-Alpes)	ตั้งอยูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศฝรั่งเศส	ตัวเมืองน้ันตั้งอยูทางตอนเหนือ
ของเทือกเขาแอลป	และทะเลสาบอานนซี	(Annecy	Lake)	หรือทะเลสาบเจนีวา	(Geneva	Lake)	ในสวิตเซอร
แลนด	หางจากเจนีวามาทางใตเพียง	35	กม.	วากันวาทะเลสาบน้ีมีมา	18,000	ปีที่แลว	จากการละลายของธาร
น้ําแข็ง	และเป็นเมืองที่ไดรับฉายาวาเป็น	Venice	of	Savoie

นําทานเดินชม	ปาเลสเดอไลล	(Palais	d’Isle)	หรือคุกเกา	ที่ถือวาเป็นสัญลักษณของเมืองและเป็นหน่ึงใน
อนุสรณสถานที่ถูกถายภาพมากที่สุด	เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล	ลิสล	เป็นปราสาทโบราณที่ถูกสรางในปี
1132	ตั้งอยูกลางลําคลองที่มีน้ําไหลผานทั้งสองดาน	ตัวอาคารถูกสรางขึน้ในรูปทรงสามเหลี่ยมคลายหัวเรือ
โบราณที่ทอดสมออยูในแมน้ํา

17.00	น.	จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนพรมแดนฝรั่งเศส-สวิตเซอรแลนด	สูเมืองเจนีวา	(Geneva)	เมืองที่
เป็นศูนยกลางการประชุมนานาชาติ	เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก	อาทิ	องคการการคาโลก,	กาชาดสากล,
แรงงานสากล	ฯลฯ	เพื่อ	นําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลาชอปป้ิงสินคา
ปลอดภาษี	(Duty	Free)	ภายในสนามบิน

21.35	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่QR	104

***คณะเดินทางวันที	่22	–	29	มี.ค.	61	ออกเดินทางเวลา	21.40	น.	และถึงโดฮา	เวลา	04.40	น.	และ
ออกเดินทางตอ	เวลา	08.40	น.	และถึง	กรุงเทพฯ	เวลา	19.00	น.***

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญเป็นลําดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส	รองลงมาจากกรุงปารีส
เมืองลียงยังเป็นที่รูจักกันในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและ
สถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคารประวัติศาสตรที่สวยงามจากทุกยุคสมัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เมืองอันเนอซี	(ANNECY)	(104	กิโลเมตรใชเวลาประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	เมือง
หลวงของเขตซาวอยตอนบน	ซึ่งอาจจะเรียกวาหองรับแขกของภูมิภาคโรน-
แอลปที่เต็มไปดวยนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส	และสวิสเซอรแลนดเป็นเมืองที่
แวดลอมดวยธรรมชาติ	ทะเลสาบภูเขา	ทําใหที่น่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองที่
ผลิตน้ําแรชั้นนําของโลกดวย	เดินทางถึง	เมืองอันเนอซี	นําทาน	ชมเมืองอัน
เนอซี	เมืองพักตากอากาศที่ขึน้ชื่อของฝรั่งเศสซึ่งจะมีนักทองเที่ยวจากหลาก
หลายชาติเขามาเยี่ยมชมตลอดปี	ชมความนารักของเมืองน้ีบริเวณยานเมือง
เกาที่แสนโรแมนติคดวย	ตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝ่ัง
คลองที่มีน้ําใสสะอาด	และเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึก



คณะเดินทางวันที	่22	–	29	มี.ค.	61	ออกเดินทางเวลา	21.40	น.	และถึงโดฮา	เวลา	04.40	น.	และออก
เดินทางตอ	เวลา	08.40	น.	และถึง	กรุงเทพฯ	เวลา	19.00	น.

หรือที่รูจักกันในชื่อ	ทาอากาศยานกวงแทร็ง	เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการแก
เมืองเจนีวา	ประเทศสวิสเซอรแลนด	มีพื้นที่ติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอร
แลนดกับฝรั่งเศส	และยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากทั้งสองประเทศ	ผู
โดยสารบนเที่ยวบินที่มาจากหรือจะไปฝรั่งเศสไมตองผานดานตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรของสวิตเซอรแลนด	หากยังคงอยูในพื้นที่ฝรั่งเศสของทา
อากาศยาน	การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากทั้งสองประเทศ	ทําใหเจนี
วากลายเป็นหน่ึงในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป

05.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	เพื่อรอเปลีย่นเทีย่วบิน
08.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่QR	832

18.50	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	ทรัพยสินสวนตัวหาย,	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง	รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)	

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนด,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรัง่เศส	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวน

เงินโดยประมาณ	3,500	บาท	)

6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(13	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร)
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]



เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูก
ปฏิเสธการอนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด

2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(ฝรัง่เศส)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	10-15	วัน
ทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	TLS	Contact
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต	เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร
การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**

1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย
2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน	นักศึกษาศึกษา
อยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนด
ของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไป
ถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือน	รวบผม	ใหเห็น
หู	เห็นคิ้ว	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก	)

3.	หลักฐานการทํางาน	
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

4.	หลักฐานการเงิน
-	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใช	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป	ยอนหลัง
3	เดือน	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	1-2	วัน	แลว
คอยขอ	Statement	เพื่อใหอัพเดทไมเกิน	15	วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา
-	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ใชสําเนา	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยยอนหลัง	3	เดือน(ของผูที่
ออกคาใชจาย)	
-	**Bank	Statement	จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต	แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว	และจะตองมีแสดง
ทั้งหมดในทุก	ๆ	หนา
-	***Bank	Statement	ของธนาคารกรุงเทพ	ถาธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ	A4	ไมสามารถใช
ยื่นได	รบกวนแจงธนาคารใหออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม



**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา	บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดา
มาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

หมายเหตุ
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรัง่เศส	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็น
จํานวนเงินโดยประมาณ	3,500	บาท	)

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
รานคาใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน

TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น



กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันหากมีงาน
เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด		

9.	กรกรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุ
ผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


