วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินชาร์ ล เดอ โกล (ฝรั่งเศส)

22.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก ใน
เรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก

วันที่ 2

ปารีส (ชาร์ ล เดอ โกล) - บ้ านโมเน่ ต์ - เมืองรู ออ็ ง (Rouen) - มงต์ แซงต์ มเิ ชล

00.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940

07.10 น.

ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนาท่านเดินทางสู่ จีแวร์นี (Giverny) หมูบ่ า้ นแห่งหนึ่งในแคว้น
นอร์มงั ดี โคลด โนเมต์ (Claude Monet) ศิลปิ นผูเ้ ป็ นตานานแห่งลัทธิอิมเพรสชัน่ นิสม์ บ้านหลังนี้เป็ นสถานที่ในช่วงบั้น
ปลายชีวติ ถูกจัดให้เป็ นเสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ์ของศิลปิ นเอกท่านนี้ บริ เวณโดยรอบมีสวนดอกไม้ และสระบัวขนาดใหญ่
สร้างสี สนั และความสดชื่นให้กบั บ้านหลังนี้เป็ นอย่างมาก แล้วนาคณะออกเดินทางสู่เมืองรู ออ็ ง (Rouen) เมืองหลวงของ
แคว้นนอร์มงั ดีบนฝั่งแม่น้ าแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวติ อยูท่ ี่นี่ในปี ค.ศ.1892

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมมหาวิหารรู ออ็ ง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน โมเนต์เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาด
ผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชัน่ นี้มีท้ งั หมด 28 ภาพ จากนั้นไปชม
สถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์ค ถูกเผาทั้งเป็ น วีรสตรี ของ
ฝรั่งเศสถูกตัดสิ นให้ประหารชีวติ ด้วยการเผาทั้งเป็ นเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี เดิมบริ เวณนี้เป็ นตลาดเก่า
เดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล St. Malo เมืองพักผ่อนตากอากาศ อยูใ่ นแคว้นบริ ททานี หรื อแคว้นเบรอตาญ (Bretagne) มี
ชื่อเสี ยงเรี ยงนามว่าเป็ นเมืองท่าที่สวยงามและเป็ นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปเป็ นพิเศษ ตรงท่าเรื อจะถูกล้อมรอบไปด้วย
กาแพงสูงและป้ อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู ้สึกเหมือนอยูใ่ นเมืองโจรสลัดเลย และที่แซงมาโลนี้ก็
อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลจากมงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ที่ต้ งั ของวิหารกลางน้ า สิ่ งมหัศจรรย์และสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
ของประเทศฝรั่งเศส

18.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั OCEANIA ST.MALO **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3

แซงต์ มาโล - มงต์ แซงต์ มเิ ชล - เมืองตูร์ แห่ งลุ่มนา้ ลัวร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ มงต์ แซงต์ มเิ ชล (Mont Saint-Michel) อันเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับ 3 ของประเทศฝรั่งเศส มอง
จากภายนอกคล้ายปราสาทตั้งอยูบ่ นเกาะ อันที่จริ งแล้วคือศาสนสถานที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เทียบได้กบั มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุ งโรม แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลก สร้างมาหลายยุค
หลายสมัยเปลี่ยนแปลงรู ปแบบตลอดการสร้างจนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรี ย ์ ได้สร้าง
โบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็ นอารามขนาดใหญ่ เมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มงั ดีเจริ ญรุ่ งเรื อง จนมีความงดงามดังปั จจุบนั

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองตูร์ Tours ในเขตแม่น้ าลัวร์ทางตอนเหนือ และแม่น้ าแชร์ทางตอนใต้ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จัตุรัส
เมืองเก่า เรี ยงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง เป็ นเมืองคลาสสิ คที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง

18.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL TOURS CENTRE GARE **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4

เทีย่ วชมปราสาทแห่ งลุ่มนา้ ลัวร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ ด - บอร์ โดซ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

นาท่านชม ชาโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ าลัวร์ แม่น้ าสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่งมี
ปราสาทหรื อชาโต Chateau ของกษัตริ ยแ์ ละเชื้อพระวงศ์มากมาย 1 ในจานวนทั้งหมด ชาโตชองบอร์ด Chambord
นับเป็ นความปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที่ยว กษัตริ ยฟ์ รองซัวส์ที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1519 ไว้เป็ นที่
ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็ นผูร้ ่ างโครงสร้าง ปราสาทแห่งนี้ต้ งั อยูท่ ่ามกลางสวนป่ า แล้วนาท่านชม
ปราสาทสวยอีกแห่ง ชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau นับได้วา่ เป็ นปราสาทที่สวยงามที่สุดในลุ่มแม่น้ าลัวร์
เรื่ องราวของความรักของกษัตริ ยฟ์ รองซัวส์ที่ 1 ทรงมอบปราสาทนี้ให้กบั พระสนมคนโปรดของพระองค์ คือ ดียาน เดอ
ปั วติแยร์ (Diane de Poitiers) พานักอยูท่ ี่ปราสาทแห่งนี้จนหลงรักปราสาทแห่งนี้มาก สถาปั ตยกรรมของเชอนงโซเป็ น
แบบผสมระหว่างโกธิคและเรอเนซองส์ตอนต้น

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่เมือง บอร์โด Bordeaux เป็ นเมืองท่าใกล้ชาย ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 บอร์โด มีชื่อเสี ยง
และเป็ นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซึ่งไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศส มักจะอยู่
ในกลุ่มนี้

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5

บอร์ โด - ไวน์ เทสติง้ POMEROL or SAINT EMILION – การ์ กาซอน เมืองโบราณการ์ กาซอน

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาคณะเข้าสู่เขตพื้นที่การผลิตไวน์ แซ็ง-เตมีลียง Saint-Emilion นับเป็ นเขตพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดของแคว้น ซี่งองค์การ
ยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นเขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะที่เป็ นตัวอย่างที่โดดเด่นของภูมิทศั น์ ไร่ องุ่นประวัติศาสตร์
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ไวน์แซ็ง-เตมีลียง ได้รับการยกย่องว่าเป็ นไวน์ที่มีคุณภาพเป็ นเลิศ มีรสชาตินุ่มนวล สี สนั สดใสและ
บ่มได้คุณภาพมากที่สุดของบอร์โด อีกเขตหนึ่งคือ Pomerol เขตพื้นที่การทาไร่ องุ่นที่เล็กที่สุดในเมืองบอร์โด ด้วยเนื้อที่
การทาไร่ องุ่นเพียง 5,000 ไร่ ถึงแม้วา่ จะมีการผลิตได้เป็ นจานวนน้อยแต่คุณภาพที่ได้น้ นั กลับตรงกันข้าม เราจะมีการ
wine tasting ในเอสเตทของเขตนี้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่เมือง การ์กาซอน ในแคว้นล็องก์ดอค-รู ซียง Languedoc-Roussillon มีที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขา
ปี เรเน่เป็ นฉากหลัง ถัดไปจากเทือกเขานี้ก็จะเข้าสู่พรมแดนสเปน มีแสงแดดอันอบอุ่นเกือบตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองเก่า
การ์กาซอน เส้นทางสายวัฒนธรรมที่สืบสานมาตั้งแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคโรมันที่จะเห็นได้จากร่ องรอยของ
กาแพงเมือง และป้ อมปราการอันแข็งแกร่ งในยุคกลาง

18.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL DES TROIS CARCASSONNE **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6

การ์ กาซอน - ท่ อส่ งนา้ โรมัน ปงต์ดูการ์ - วังพระสันตะปาปา - เมืองอาวีญง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

นาท่านไป ปงต์ ดู การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่ งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปี มาแล้ว คือทางส่งน้ าซึ่งมีความ
ยาว 275 เมตร สามารถส่งน้ าได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวัน เป็ นสะพานส่งน้ าจุดหนึ่งในการส่งน้ าระหว่าง เมือง Uzès และเมือง
Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO สถานที่สุดท้ายคือเขตหุบเขาแม่น้ าโรน
มีไร่ องุ่นที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ชาโตเนิฟ-ดูเปบ ไร่ องุ่นที่เลื่องชื่อในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เข้าสู่เมืองอาวีญง Avignon ที่ครั้งหนึ่งเป็ นเมืองที่มีความสาคัญต่อคริ สต์ศาสนาเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นเมืองประวัติศาสตร์
ริ มฝั่งแม่น้ าโรห์นเที่ยวเมืองอาวีญง พระราชวังของพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ที่ได้ยา้ ยที่พานักมาที่นี่ในระหว่าง
ปี ค.ศ.1309-1423 ในยุคนั้นอาวีญงเจริ ญรุ่ งเรื องทั้งการค้าศาสนา, ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญ สะพานที่มีชื่อเสี ยงคือ สะพาน
เซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1177 เก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มือง

18.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั AVIGNON GRAND HOTEL **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7

อาวีญง – เลโบเดอโพรวองซ์ – เอกซอง-โปรวองซ์ - นีซ - ริเวียร่ า - กราซ - โรงงานนา้ หอม - คานส์

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

เดินทางสู่หมู่บา้ นเลโบ เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence หมู่บา้ นโบราณที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาสูง ซึ่งปั จจุบนั ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ของบ้านเรื อน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็ นอย่างดี เป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็ น “หนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” เดินทางต่อเมือง เอกซอง-โปรวองซ์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองกราซ (Grasse) หรื อที่รู้จกั กันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน้ าหอม” การผลิตน้ าหอมทั้งหลายส่วนใหญ่
เริ่ มต้นที่นี่ โรงงานผลิตน้ าหอมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เปิ ดให้ท่านได้ชมเรื่ องราวและขั้นตอนการผลิต หรื อซื้อเป็ น
ของที่ระลึก ต่อไปที่เมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ พลาดไม่ได้กบั การวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้า ปาเล่
เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็ นที่ระลึก เมืองคานส์เป็ นเมืองคู่
แฝดของนีซ เต็มไปด้วยโรงแรมหรู หราริ มชายหาด และถนนที่ทอดยาวริ มชายหาดที่เรี ยกว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัว
เซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากนี้ยงั มีท่าจอดเรื อยอร์ชลางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีท้ งั หลายด้วย
ถึงเมืองนีซ (Nice) เมืองตากอากาศชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่หรู หรา ในอดีตเป็ นแหล่งพบปะกันของชนชั้นสูงจาก
อังกฤษ แนวชายหาดที่ทอดตัวคูข่ นานไปกับถนนเลียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais)
จะคราคร่ าไปด้วยผูค้ นในช่วงฤดูร้อน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8

แซงต์ ปอล เดอ วองซ์ – โมนาโก – มอนติกาโล เมืองคาสิโนหรู

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านเที่ยวเมืองยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสที่ชื่อว่า "แซงต์ ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence)" เป็ น
เมืองที่ต้งั อยูบ่ นยอดเขาเหนือชายหาดริ เวียร่ า จุดหมายปลายทางของบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะโบราณ โลก
ยุคกลางอันมากเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหล ถนนก้อนกรวดที่เชื่อมโยงกันด้วยขั้นบันไดจานวนมาก อาคารบ้านเรื อนที่สร้าง
ขึ้นด้วยหิน ประดับประดาไปด้วยต้นไม้หลากสี สนั ตามแบบฉบับของเมืองยุคกลาง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่รัฐโมนาโก หรื อ ไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็ นเมืองหลวงแห่งการพนัน
ของยุโรปซึ่งเศรษฐีนิยมมาเที่ยวกัน นาท่านเข้าสัมผัสกับความหรู หราภายในบ่อนคาสิ โนมองติกาโล ชมโมนาโก เมือง
ที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางท้องทะเลสวย, หมู่ตึกระฟ้าและทิวเขาอันงดงาม มหาวิหารที่เคยใช้จดั งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ
เจ้าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรี ผสู ้ ูงศักดิ์ ที่ชีวติ เปรี ยบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้
เป็ นเจ้าหญิงในราชวัง ถ่ายรู ปกับปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึ้นบน

ส่วนที่เป็ นเดอะร็ อกท่ามกลางทิวทัศน์อนั งดงาม
19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FAIRMONT MONTE CARLO HOTEL **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9

นีซ - บินกลับสู่ นครปารีส - อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ ง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่สนามบินนีซ เพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศสู่มหานครปารี ส
ถึงกรุ งปารี ส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่สวยที่สุด
ในโลกสาหรับอีกหลายๆ คน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สิ นค้าประเภท น้ าหอม,เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ อง
แต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ หรื อในห้างสรรพสิ นค้า Galeries Lafayette อัน
ทันสมัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 10

ปารีส - พระราชวังแวร์ ซายน์ – หอไอเฟล - ถนนชองป์ เอลิเซ่ – ช้ อปปิ้ ง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

เดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรี ยบร้อยแล้ว นาเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ
ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั , ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่า
ด้วยภาพ เขียนสี แบบเฟรสโก้โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็ นพระราชวังที่งดงามล้ าค่าที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชั้นนาของโลก ที่ซ่ ึงเปรี ยบเสมือนสวรรค์ของนักชอปปิ้ งจากทัว่ ทุกมุมโลก
หรื อที่ขนานนามว่าเป็ นมหานครปารี สอันสุดแสนโรแมนติก “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คที่โด่งดัง ประตูชยั
ถนนชองป์ เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีท้ งั
ร้านค้าชั้นนา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ าพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง
จนได้ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 11

ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.30 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุ งปารี ส เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

13.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 12

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.55 น.

นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชม
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่ องไม่
ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริ ษทั
ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ น
สิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
Tour Fare

Child 4-11

Child 4-6

DBL

NO TKT

Adults

With Bed

No Bed

SGL

ADL / CHD

27 ก.ค. - 07 ส.ค. 2565

135,000.-

121,000.-

108,000.-

24,000.-

-30,000.-

-22,500.-

10 – 21 สิ งหาคม 2565

135,000.-

121,000.-

108,000.-

24,000.-

-30,000.-

-22,500.-

12 - 23 ตุลาคม 2565

135,000.-

121,000.-

108,000.-

24,000.-

-30,000.-

-22,500.-

PERIOD

ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
 เที่ยวบินภายในประเทศจากเมืองนีซ - ปารี ส
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชม บ้านโมเน่ต์ / มงต์แซงต์มิเชล / / ปราสาทเชอนองโซ / ปราสาทชองบอร์ด / เทสติง้ ไวน์ / พระราชวังแวร์ซายน์
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณี ที่ท่านจองห้องพัก
แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และ
อาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณี ทีท่านมีขอ้ จากัดในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)
 ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสี ยชีวติ /อวัยวะ/สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม สายการบินภายในประเทศได้น้ าหนักกระเป๋ า 23 กิโลกรัม ใบเล็กไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :

o ค่า PCR or ATK Test ในทุกกรณี
o ค่า Test & Go ตามที่รัฐกาหนด
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
o ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรื อที่ท่านรู ้จกั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะ
ดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจา 60,000
บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณา
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วต่ างๆ ในโปรแกรมไม่
เอื้ออานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี้
 ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 ผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
 ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ี่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสี ยงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความ
ราคาญให้แก่ผรู ้ ่ วมคณะ, ผูท้ ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผูท้ ี่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู ้
ร่ วมเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ่ วมคณะท่านอื่นหรื อ
โปรแกรมท่องเที่ยวได้
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณี ตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ไลน์ 100 %,
ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิ งคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วน
เพิม่ ที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ

(การขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศสผู้เดินทางทุกท่ านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศู นย์ รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส)
**สาหรับท่ านทีเ่ คยสแกนลายนิว้ มือในกลุ่มเชงเก้ นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้ งบริษัทฯล่ วงหน้ า**
 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรื อประเทศอื่น ต้องนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติ
บัตร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
 หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ย้อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน การเงินต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของ
เงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ที่บริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู ้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ได้ ระบุไว้ข้างต้ นทุกประการ

