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GRAND ROMANCE FRACE
แกรนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563
นีซ | คานส์ | แซ็ง ทรอเป | มาร์แซย์ | เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ | อาวีญง | โดวิลล์ | ปารีส

ราคาแนะนาเพียง

65,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ - นีซ – โมนาโค – นีซ
วันที่ 3. นีซ - กราซ – คานส์ - แซ็ง ทรอเป - มาร์แซย์
วันที่ 4. มาร์แซย์ - มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการ์ด – เอ็กซ์ ออง โพรวองส์
วันที่ 5. เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ – พระราชวังของสันตะปาปา - อาวีญง
วันที่ 6. อาวีญง – ลียง – รถไฟความเร็วสูง TGV – มหานครปารีส
วันที่ 7. มหานครปารีส – รูอ็อง – โดวิลส์ - แซงต์ มาโล
วันที่ 8. แซงต์ มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส
วันที่ 9. ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – หอไอเฟล – ประตูชยั – อิสระช้อปปิ ้ง – สนามบิน
วันที่ 10. ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ [EK] เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ดูไบ - นีซ – โมนาโค – นีซ
01.05 น.

05.00 น.
08.20 น.
12.35 น.

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
** คณะเดินทางวันที่ 09-18 เม.ย.63 และ 18-27 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45
น. **
** คณะเดินทางวันที่ 22 มิ.ย.-01 ก.ค.63 และ 19-28 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา
04.45 น. **
ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูเ่ มืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ 77
** คณะเดินทางวันที่ 09-18 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.45 น. และถึงนีซ เวลา 13.40 น. **
ถึงสนามบินบินเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านเดินทางสู่
มลรั ฐ โมนาโค (Monaco) รัฐ อิส ระที่ ตั้ง อยู่ท างตอนใต้ข องประเทศฝรั่ง เศส โมนาโค เป็ น มลรัฐ เล็ ก ๆที่ มี
ธรรมชาติรายล้อม แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ชมความงามของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติได้อย่างลงตัว เมืองมอนติคาร์โล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนาโค ที่มีช่ือเสียงในเรื่องความ
หรูหราของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส ์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล และอาหารชัน้ เลิศ ชมพระราชวังแห่งโม
นาโค (Prince’s Palace of Monaco) ซึ่งเป็ นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปั จจุบันชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบของโมนาโค ซึ่งสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงรายวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี ้
โอโรมานซ์ เป็ นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี อีกทัง้ ตามสองข้างใน
เมือง เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามตื่นตาตื่นใจ
เมืองนีซ (Nice) เป็ นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็ นเมืองเก่าแก่
และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ท่ีสวยงาม นาท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์
อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค อีกทัง้
สวนนั่งเล่นที่เผยให้เห็นมุมของเมืองที่สวยงามมากขึน้ นาท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสเมสซิน่า (Place Massena)
จัตรุ สั ที่ตงั้ อยู่ใจกลางพืน้ ที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย นา้ พุท่สี วยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตงั้
โดยรอบ ซึ่งนิยมทาสีสนั ตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต้ อีกทัง้ ประดับด้วยดอกไม้นานา
พันธุท์ ่ีถูกผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล จากนัน้ นาชมโบสถ์รัสเซีย (The St Nicholas Orthodox Cathedral) เป็ น
โบสถ์ขนาดใหญ่และเก่าแก่ ภายในตกแต่งอย่างประณีต และมี เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งถือเป็ นศิลปะรัสเซียที่ถูก
สร้างในยุโรป

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
่ี ัก โรงแรม HIPARK หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

วันที่ 3 นีซ - กราซ – คานส์ - แซ็ง ทรอเป - มาร์แซย์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Grasse) เมื องที่ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองแห่งนา้ หอมโลก ที่มีการผลิตนา้ หอมกันมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 โดยพระนางแคทเธอรีน เดอ เมดีชี (Catherine de Medicis) มเหสีในพระเจ้าเฮนรีท่ี 2 แห่ง
ฝรั่งเศส เป็ นผูร้ เิ ริ่มการทานา้ หอมในเมืองนี ้ ปั จจุบนั แบรนด์ดงั ที่ตอ้ งอาศัยวัตถุดิบชัน้ เลิศจากที่น่ีมีทงั้ ชาแนล ดิ
ออร์ และฟราโกนาร์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองคานส์ (Cannes) เมืองที่มีช่ือเสียงในด้านภาพยนตร์ และ
เป็ นเมืองที่จัดงานที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกที่เป็ นที่รูจ้ ักกันดี คือ เทศกาลหนังเมืองคานส์ (Cannes film festival)
เป็ นเทศกาลที่มีมาตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1946 ถือเป็ นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่สี ดุ ในโลกเทศกาลหนึ่ง และมีอิทธิพล
มากที่สดุ รวมถึงชื่อเสียงเทียบเคียงได้กบั เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ีเวนิสและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เบอร์ลิน งานจะจัดขึน้ ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยอาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็ นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3
ชัน้ ในช่วงเทศกาลจะได้รบั การตกแต่งให้ดูเลิศหรู อลังการ พลาดไม่ได้กับการวัดรอยมือของดาราฮอลิว๊ดู คน
โปรดที่ดา้ นหน้า ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังได้ประทับรอยมือไว้เป็ นที่ระลึก
อีกทัง้ เมืองคานส์เต็มไปด้วยโรงแรมหรูริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกว่า ลาโพรมา
นาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promanade Promanade de la Croisette) เป็ นถนนสายสาคัญของเมืองคานส์ ใช้
จัดแสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร์ สาย ถนนนีท้ อดตัวยาวไปตามแนวชายฝั่ งของเมืองคานส์ ถือเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังมีท่าจอดเรือยอร์ช ลางามๆของบรรดามหาเศรษฐี ทงั้ หลาย
ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง ทรอเป (Saint-Tropez) เป็ นเมืองชายฝั่งที่ French Riviera ในภูมิภาค ProvenceAlpes-Côte d'Azur ทางตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องฝรั่ง เศส เมื อ งแห่ ง นี ้ไ ด้รับ ความนิ ย มในหมู่ศิ ล ปิ น มาอย่ า ง
ยาวนานเป็ นที่ตงั้ ของ Jet set นานาชาติในช่วงทศวรรษ 1960 และยังคงเป็ นที่รูจ้ กั ในเรื่องชายหาดอันสวยงาม
ในสมัยก่อน Saint Tropez เป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงที่เรียบง่าย แต่ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมาได้กลายเป็ นรีสอร์
ทริมทะเลที่มีช่ือเสียงระดับโลกซึ่งเป็ นจุดหมายปลายทางหนึ่งสาหรับผูม้ ีช่ือเสียงมาพักตากอากาศ นาท่านชม
โบสถ์พ ระแม่ แ ห่ งอั สสั ม ชั ญ (Nuestra Señora de la Asunción ) ซึ่งเป็ น คริส ตจัก รสไตล์บ าร็อคที่ ทุ่ม เท
ให้กับพระแม่มารียแ์ ห่งอัสสัมชัตงั้ อยู่ใ นSaint-Tropezในโปรวองซ์ , ฝรั่งเศส อนุสาวรียป์ ระวัติศาสตร์ประกาศ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 เป็ นหนึ่งในตราสัญลักษณ์ของเมือง นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การ
เดินเรือ (Citadel of Saint-Tropez) ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทนั สมัยแห่งนีไ้ ด้รบั การปรับปรุงใหม่เมื่อไม่นานมานี ต้ งั้ อยู่ใน
คุก ใต้ดิ น ของป้อ มปราการของหมู่บ้า น Saint-Tropez ในฐานะเมื อ งทางทะเลในช่ ว ง 500 ปี ท่ี ผ่ า นมาของ
ประวัติศาสตร์ ไม่ ว่าจะเป็ นการเดินทางระยะสั้นหรือการเดินทางตกปลาตามแนวชายฝั่ งของโปรวองซ์การ

เดินทางบนเรือใบเรือพาณิ ช ย์ขนาดใหญ่ เกินเคปฮอร์นการเดินทางไปตามชายฝั่ งแอฟริกาและอินเดียหรือ
ตอร์ปิโดตะวันออกไกล บริษัท ค้าขาย วีรบุรุษ Saint-Tropez ที่มีช่ือเสียงเช่น Bailli de Suffren, General Allard
หรือ Hyppolite Bouchard รวมถึงชาวบ้านนิรนามนับพันคนที่รบั ใช้ชาติบนเรือของกองทัพเรือ จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสูเ่ มืองมาร์แซย์ (Marseille)

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MERCURE MARSEILLE CENTRE PRADO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 มาร์แซย์ - มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการ์ด – เอ็กซ์ ออง โพรวองส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองมาร์แซย์ (Marseille) มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการ์ด (Notre-Dame de
la Garde) อันเป็ นที่ศักการะของชาวเมืองมาร์แซย์และชาวเรือมายาวนาน เนื่องจาก มหาวิหารแห่งนีต้ งั้ อยู่บน
เนินเขา จึงทาให้สามารถมองลงมา เห็นทัศนียภาพอันสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่าย นาท่านเดินสู่เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) เมืองที่ขึน้ ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมือง
หนึ่งของ ฝรั่งเศส เดินเล่นชมเมือง เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ กับผลิตภัณฑ์พืน้ บ้าน ผัก และผลไม้
สดๆจากไร่ และตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็ นเมืองเก่าแก่ใน
สมัยโรมันที่มีความรุง่ เรืองเป็ นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึน้ ปัจจุบนั
จึงเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสาคัญเมืองหนึ่ง

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม BEST WESTERN LE GALICE CENTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ – พระราชวังของสันตะปาปา - อาวีญง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) ตัง้ อยู่ท่ีริมฝั่ งด้านขวาของแม่นา้ โรน (Rhone River) ซึ่งเป็ นแม่นา้
สาย หลักของดินแดนในแถบตอนใต้ อัน เนื่องจากชัยภูมิท่ีสดุ ยอดของอาวี ญง จึงทาให้เมืองมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วเพราะการสัญจรและการค้าจะต้องกระทาผ่านอาวี ญง ความยิ่งใหญ่ของเมืองนัน้ จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆ
จากกาแพงเมืองที่มีความใหญ่โตมโหฬาร กาแพงเมืองนีจ้ ะล้อมรอบเขตตัวเมืองเก่าไว้ทงั้ หมด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ พระราชวังของสันตะปาปา (Palais des Papes) สร้างขึน้ ด้วย สถาปั ตยกรรม
แบบโกติคใช้เวลาสร้างเกือบ 20 ปี ทาให้ท่ีน่ีมีความงดงาม ได้รบั การยกย่องเป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก
(UNESCO)

ค่า
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ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MERCURE CENTRE BEDBANK หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 อาวีญง – ลียง – รถไฟความเร็วสูง TGV – มหานครปารีส
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลียง (Lyon) นัน้ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโรน Rhone และยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้นโร
นาลป์ หรือแคว้นโรห์น -อัล ป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็ นแคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศ
ฝรั่งเศส โดย เมืองลียง เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นลาดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส ถูกก่อตัง้ ขึน้
โดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้รบั การบรรจุ เมืองลียงไว้ในรายชื่อ
ของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 นาท่านชม อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึน้ ใน
ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั อาคาร แห่งนีถ้ ือว่าเป็ นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองลียงอีกด้วย จากนัน้ นา
ท่านถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ท่ีตงั้ อยู่ตรงข้ามกับศาลากลาง
โดยอาคารถูกสร้างขึน้ ใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึน้ โดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่
อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถูกเปิ ดขึน้ มาใหม่ในปี 1993
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง จนถึงเดินทาง
มาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์
อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบันกรุ งปารีสเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒ นธรรมที่ลา้ สมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา
บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
่ี ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

วันที่ 7 มหานครปารีส – รูอ็อง – โดวิลส์ - แซงต์ มาโล
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองรู อ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มงั ดีบนฝั่งแม่นา้ แซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ี
ในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ซึ่งปั จจุบนั แคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็ น 2 แคว้น คือ โอตนอร์มังดี และ บัส-นอร์มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนัน้ ถือว่าเป็ นเมืองที่ใ หญ่ท่ีสุดและมั่งคั่งที่สุดของยุค
กลางอีกด้วย นาท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับวิหารนอร์ทเตอร์ดัมแห่งเมืองรู อ็อง (NORTRE-DAME DE
ROUEN) สร้างขึน้ ในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1240
จากนัน้ มีการบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถ์นีเ้ ป็ นที่รูจ้ กั จากภาพวาดของ ศิลปิ นโมเนต์ ได้วาดภาพวิหารแห่ง
นีด้ ว้ ยภาพเขียนคอลเลคชั่นนีม้ ีทงั้ หมด 28 ภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งโดวิ ล ส์ (Deauville) ที่ เต็ม ไปด้วยบ้านไฮโซริม ทะเล โดยถูก ขนานนามว่า Parisian
Riviera ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 19 เป็ นเมืองพักผ่อนของชนชัน้ สูง คนรวย และคนมีช่อื เสียง และยังเป็ นเมืองแรกที่
Coco Chanel มาเปิ ดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครัง้ ทั้งนีย้ ังเป็ นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ ชื่อดัง The
Devil Wears Prada อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง อาทิ Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton,
Prada ฯลฯ หรือช้อปปิ ้ง ณ ห้องแพรงตอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองแซงต์ มาโล (SAINT MALO) อีก
หนึ่ ง จุด หมายปลายทางด้านการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ ง ของจัง หวัด อี ล ล์ -เอต์-วี แ ลน (Ille-et-Vilaine)
แคว้นเบรอตาญ เป็ นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกาแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทาลายไปในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ ส องก็ ตามก็ยัง คงไว้ซ่ึง ความสวยงามแบบคลาสสิ คของเมื องได้เป็ น อย่างดี น าท่านแวะ
ถ่ายรู ป โบสถ์แซงต์ม าโล (SAINT MALO CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่นิกาย โรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถู ก
ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1108 ชมโซลีโดร ทาวเวอร์ (Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ ที่ตงั้ อยู่ริมทะเล สร้างขึน้ ในช่วงสมัย
ศตวรรษที่ 14 หรือ ในช่ วงระหว่า งปี 1369 – 1382 โดย John V ดยุค แห่ ง เบรอตาญ โดยภายในเป็ น ที่ เก็ บ
รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่ างๆที่ใช้ในเดินเรือในทะเลอีกจานวน มากมอง
จากบริเวณ ทาวเวอร์ นักท่องเที่ยวจะได้ พบกับวิวทิวทัศน์ท่งี ดงามของปากแม่นา้ Rance
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MERCURE SAINT MALO BALMORAL หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 แซงต์ มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึน้ สู่ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ท่สี ดุ แห่งหนึ่ง
ในยุโรป ตัง้ อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจาก
หอไอเฟล และพระราชวังแวร์ซาย และยังได้รบั การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย
มงต์แซงต์มิเชล เป็ นวิหารที่ตงั้ อยู่บนเกาะโดดเด่นเป็ นสง่า กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี
สูงจากระดับนา้ ทะเล ความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ให้ท่านได้เดินขึน้ ไปสู่บนยอดวิหารเพื่อชม
รูปปั้ นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบน
เนินเขา ในอดีตเป็ นหมู่บา้ นชุมชน บ้านเรือนได้รบั การอนุรกั ษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให้บรรยากาศ
คลาสสิ ก ปั จ จุบัน ส่วนดัด แปลงเป็ น ร้านรวงขายของที่ ระลึก เปิ ด รับ นัก ท่ อ งเที่ ยวให้เลื อ กซื อ้ สิ น ค้าได้อ ย่า ง
เพลิดเพลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีส (Paris) นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum)
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เปิ ดให้เข้า ชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็ น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่ีจัด แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุ ณค่าระดับโลกเป็ น
จานวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ จากนั้นนาท่านล่องเรือบาโตมุ ช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่ นา้
แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง
ฝากฝั่งแม่นา้ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่นี ่าประทับใจ
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทียบเท่า

ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – หอไอเฟล – ประตู ชัย – อิสระช้อ ปปิ้ ง –
วันที่ 9
สนามบิน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งแวร์ซ าย เข้ า ชมความงดงามของพระราชวั งแวร์ซ าย (Versailles Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิ ตรอลัง การ ทั้งจิ ตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงิน อย่าง
มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส
อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16,
ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ตี กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าเที่ ย วชมความงดงามของมหานครปารี ส ผ่ า นลานประวั ติ ศ าสตร์จั ตุ รั ส คองคอร์ด (Place de la
Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝรั่งเศส จากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ สั คองคอร์ด
ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นาชมและถ่ายรู ปคู่กับประตูชัย นโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่ง
ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จ

17.00 น.
21.55 น.

ในปี ค.ศ.1836 แล้วนาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรสั ทรอคาเดโร่ จากนั้นนาท่านอิสระ
เลื อกซื อ้ สิ นค้าแฟชั่นในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่ น เครื่องส าอาง นา้ หอม นาฬิ กาหรื อ
กระเป๋ า จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจ
กลางกรุง ปารีสที่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิส
จากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิ ส ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุ งปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโก
แลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 076

วันที่ 10 ดูไบ - กรุ งเทพฯ
06.35 น.
09.40 น.

18.55 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
** คณะเดินทางวันที่ 09-18 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ EK370 เวลา 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ
เวลา 18.05 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 18-27 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **
** คณะเดิ น ทางวัน ที่ 22 มิ .ย.-01 ก.ค. 63 และ 19-28 ก.ค.63 ออกเดิ น ทาง เวลา 09.40 น. และถึ ง
กรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง

GRAND ROMANCE FRANCE
แกรนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

23 มี.ค. – 01 เม.ย.63
65,900.65,900.65,900.43,900.09 – 18 เม.ย. 63
79,900.79,900.79,900.51,900.18 – 27 พ.ค. 63
73,900.73,900.73,900.51,900.22 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63
73,900.73,900.73,900.51,900.19 – 28 ก.ค. 63
73,900.73,900.73,900.51,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
11,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7.

8.
9.

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
.ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ ่ืนวีซา่ ต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้

3.
4.

5.

สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นงบนเครื
ั่
่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อื่น ได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัท
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่ อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพั กแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (ฝรง่ ั เศส)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7-10 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ TLS Contact
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง เจ้าหน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที
เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร
้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
้ หล ังขาวเท่านน
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
้ อยูก
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้ ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูป
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชารุด***
ต ัวอย่างรูป

3. หล ักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

-

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ

-

โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน, วันลา

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
้ า
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ

-

ทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝาก
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3

-

เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย)
่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว และ

-

จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศฝรง่ ั เศส
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชข
้ มูลนีใ้ นการจองคิวน ัด
่ ตามมาทีห
หมายให้ทา
่ นก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ า
่ นสง
่ ล ังจะต้องตรง
ก ับข้อมูลทีท
่ า
่ นกรอกให้มาเท่านน)
ั้
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………

7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ......................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

