
1 
EUR37_LAVENDER FRANCE 10 DAY_JUN-JUL’23 

 



2 
EUR37_LAVENDER FRANCE 10 DAY_JUN-JUL’23 

วนัท ี  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) 

.  น. พร้อมคณะที สนามบินสวุรรณภมิู อาคารโดยสารขาออกชนั  เคาน์เตอร์เช็คอิน H/J ของสายการบินไทย 

เจ้าหน้าทคีอยอาํนวยความสะดวกในการเชค็อิน 

.  น.       ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเทยีวบินที TG 920 

วนัที 2 แฟรงค์เฟิร์ต – สตราสบร์ูก (ฝรังเศส) - โอแบร์เน ่

06.00 น.       ถึง นครแฟรงค์เฟิร์ต (เวลาท้องถนิช้ากว่าไทย  ช.ม.) ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากร จากนนัเดินทาง 

                    โดยรถโค้ชสู่ เมืองสตราสบร์ูก 

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย        เทยีวชมเมืองสตราสบร์ูก เมอืงแห่งนกกระสา สตราสบร์ูกเป็นเมืองหลวงและเมอืงทใีหญ่ทีสดุของ อลัซาส  

                     (Alsace) มีแม่นําอีลไหลผ่านล้อมรอบ เกาะกร็องดลี และย่าน  Petite France  โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม 

                     แบบยคุกลางด้วยสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนกงึไม้ซุง ทียงัคงอนรัุกษ์เอาไว้เป็นอย่างดี เขตเมืองเก่าแห่งน ี

                     จึงได้รับการขึนทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก อีกทงัยงัเป็นเมืองท่องเทียวทีขึนชอืฝรังเศสอีกด้วย  

                     “มหาวิหารสตราสบูร์ก” มหาวิหารสถาปัตยกรรมโกธิคสดุวิจิตรตระการตาซงึเป็นศาสนสถานสําคญัของเมอืง  

                     จากนนัเดินทางสู่ เมืองโอแบร์เน ่

1 .  น.        รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                     พกัโรงแรม  Le Parc Hôtel Obernai & Spa **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที 3 โอแบร์เน่ - ปราสาทโอต์เกอนกิส์บร์ูก - ริโบวิลล์ - ริคเวียร์ - กอลมาร์ 

.  น.      อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นําท่านชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแคว้นอัลซาส “โอต์- เกอ-นิกส์-บู ร์ก” (Chateau Haut-

Koenigsbourg) สร้างขึนในสมัยศตวรรษที 12 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคกลาง ตัวปราสาทตงัอยู่บน

ความสงูกว่า  เมตรเหนือระดบันาํทะเล ทีท่านจะได้ชมทศันียภาพของพืนทีราบอลัซาส และป่า Vosges ใน

ยามอากาศดีท่านสามารถชมความกว้างใหญ่ของผืนป่าแบล็คฟอเรสต์อีกด้วย เป็นเวลากว่า  ศตวรรษที

ปราสาทแห่งนีสงัสมเรืองราวของการขดัแย้งในยโุรป และการขึนสู่อํานาจของศกัดินา อาทิ ลอร์ด, กษัตริย์ และ

จักรพรรดิ จนถึงวันนีมีนักท่องเทียวเข้าชมมากว่า  แสนคนต่อปี เป็น  ใน  ปราสาทหินยุคกลางของ

ภมูิภาคแห่งน ี

.  น. รับประทานอาหารกลางวนัเมนูพืนบ้าน “ฟัวกราส์” สตูรต้นตํารับของแคว้นอลัซาส ท่านทีชืนชอบสามารถซือ

เป็นของฝากทางบ้านได้ 

บ่าย นําท่านเทียวชมหมู่บ้านทีได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านทีสวยทีสดุในฝรังเศส Les Plus Beaux Villages de 

France หมู่บ้านแสนสวยริโบวิลล์ Ribeauville และ ริคเวียร์ Riquewihr  อญัมณีเม็ดงามทีซ่อนตวัอยู่กลางไร่

องุ่น เมืองทีก่อกําเนิดมาตงัแต่ศตวรรษที  เป็นหมู่บ้านทีรํารวยไปด้วยมรดกทางสถาปัตยกรรมสดุขีดในยุค

กลาง บ้านกึงไม้ซุงเรียงรายตลอดเส้นทางเดิน ประดบัไปด้วยดอกไม้หลากสี ป้ายเหล็กดัดตกแต่งหน้าร้านค้า
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ให้ดูมีมนต์ขลัง อาคารบ้านเรือนแต่ละหลงัทาด้วยสีแบบพาสเทลแลดกูลมกลืนเป็นทีน่าประทบัใจยิง เหมือน

เราท่านหลดุมาในโลกแห่งเทพนิยายทีงดงาม ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ กอลมาร์ (Colmar) 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                   พกัโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที  กอลมาร์ - อองกีเชม - ไคเซอร์เบิร์ก - กอลมาร์ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

.  น. นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอองกีเชม Equisheim  นอกจากนียงัได้รับการคดัเลือกให้เป็น  ใน  หมู่บ้านของ

รายการ Le Village Préféré des Français  อีกด้วย “Rue de Rampart” ถนนคนเดินปูด้วยหินแบบ

โบราณทีจะนําท่านไปชมสถานทีสําคญัในประวตัิศาสตร์ทงั  แห่ง หมู่บ้านทโีอบล้อมด้วยกําแพงเมืองโบราณ

อีกหนึงแห่งทีคุณจะหลงใหล สําหรับท่านทีชืนชอบไวน์ หมู่บ้านนีมีชือเสียงในการผลิต Grand Crus ชันเลิศ

ของอัลซาส จากนันเดินทางสู่ หมู่บ้านไคเซอร์เบิร์ก Kaysersberg เจ้าของรางวัลหมู่บ้านแสนสวยของ  Le 

Village Préféré des Français  ด้วยขนาดความใหญ่ของหมูบ้่าน ในสมยัยคุกลางถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง

ของการปกครองและเศรษฐกิจ ประกอบด้วยภูมิประเทศเป็นประตูสู่หุบเขา Weiss และเชือมต่อสู่แคว้น 

Loraine ทีนีจึงรํารวยด้วยเป็นเมอืงการค้าและการอตุสาหกรรมการแกะสลกัมาแต่โบราณ ปัจจบุนัหมู่บ้านแห่ง

นียงัคงไว้ด้วยเสน่ห์ของบ้านแบบกงึไม้ซุง ร้านค้าขายของทีระลึก ร้านขนมของอลัซาสทงับิสกิต เค้ก และขนม 

Kougelhopf ทีเห็นอยู่ทวัไป 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองกอลมาร์ Colmar เจ้าของรางวัลอันดับที  ของสถานทีท่องเทียวทีดีทีสุดของยุโรป 

เมืองอนัแสนโรแมนติกแห่งนีมีความหลากหลายทที่านไม่ควรพลาด สมญานาม “Little Venice” แม่นํา Lauch 

ไหลผ่านเมืองมีอาคารแบบกึงไม้ซุงตงัเรียงรายสองฝัง สดุแสนจะโรแมนติก บ้านเรือนเดิมเคยเป็นทีอาศยัของ

คนทําไวน์, คนตกแต่งสวน, คนพายเรือ ได้รับการอนรัุกษ์ให้ดูงดงามเสมือนหนงึนครเวนิสน้อยแห่งฝรังเศส ชม

สถาปัตยกรรมทีเก่าแก่อีกแห่งของเมืองคือ “ตลาด Covered” สร้างด้วยอิฐแดงตงัแต่ปี  ปัจจุบนัเป็นทงั

ตลาดสด และร้านอาหารแบบ bistro สําหรับชาวเมืองและนักท่องเทียวทีออกมานังตรงเทอเรซ ริมแม่นํา 

ประดบัไปด้วยดอกไม้หลากสีสนั ปล่อยเวลาไปกับสายนําทีไหลเอือย ชม “โบสถ์เซนต์มาร์ติน” สร้างเสร็จใน

ศตวรรษที  ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า  ปี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของเมืองและแหล่งช้อปปิง

ของคนเมืองอกีด้วย 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                    พกัโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที 5 กอลมาร์ - อองซี – เกรอนอ็บ  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองอองซี เมืองติดทะเลสาบทีน่ารักและแสนสงบ สมญานาม "ไข่มกุแห่งเทือกเขาแอลป์ใน

ฝรังเศส" หรือบางคนกล่าวว่าเป็น “Venice of the Alps” ด้วยความทีเมืองติดทะเลสาบและมีคลองตัดผ่าน

เมืองมากมายหลายสาย และยงัมีแม่นาํ Thiou ทีกันกลางระหว่างส่วนทีอยู่อาศยัและเมอืงเก่าอีกด้วย และชม
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แลนด์มาร์คสําคญัของเมือง  “Le Palais de l’Île” เป็นสถานทีทีถูกสร้างขึนบนเกาะขนาดเล็กกลางทะเลสาบ 

สถานทีแห่งนีถูกใช้เป็นคุกและศาลเพือจําคุกและตดัสินคดีผู้กระทําความผิดจนถึงสมัยการปฏิวติัในประเทศ

ฝรังเศส ปัจจบุนัเป็นภาพแลนด์มาร์กทใีช้ในการโปรโมตการท่องเทียวของเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เทียวชมเมืองกับสถานทีเก่าแก่ในประวตัิศาสตร์ “ศาลาว่าเมือง”, “โบสถ์ Notre-Dame de Liesse”, “ประตู

โบราณ The Saint Claire Gate” มีนาฬิกาเรือนยกัษ์ติดอยู่ทีด้านบน, “The Love Bridge” สะพานแห่งรัก ว่า

กนัว่าถ้าคู่รักคู่ไหนมาจบูกนัทีสะพานแห่งนี จะครองคู่กนัไปจนชวันิรันดร์ นบัเป็นอกีสถานทีทีโรแมนติคมากอีก

ทีหนึงในเมืองนี และ “สวนสาธารณะ” ริมทะเลสาบ ซึงเป็นทีอยู่อาศัยของนกนางนวลจํานวนมากทีรอให้

นกัท่องเทียวเข้ามาทกัทายอย่างเป็นกนัเอง เป็นอีกมมุถ่ายรูปทนี่าสนใจ วิวทะเลสาบจากธรรมชาติทีเรียบง่าย 

แต่งดงามเกินจะบรรยาย จากนันเดินทางสู่ เมืองเกรน็อบ เมืองท่องเทียวทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรังเศส 

ตังอยู่ในหุบเขาและมีพืนทีอยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ ซึงจะเห็นเป็นฉากหลังซึงมีทัศนียภาพทีสวยงาม ทําให้

เมืองนีมีฉายาว่า 'Capital of the Alps' 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                    พกัโรงแรม Mercure Grenoble Centre Président hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที  เกรอน็อบ – ทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล - อาวีญง 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

.  น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองวาลองโซล (Valensole)  เพือนําท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ ดอกไม้สีม่วงแห่งเมืองวาลอง

โซล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เทียวชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ บานสะพรังสดุลกูหูลกูตา สถานทีท่องเทียวในฝันของใครหลายๆ คน เมืองวาลอง

โซล มีทุ่งลาเวนเดอร์ทีใหญ่และมีชือเสียงโด่งดงัทีสุดในโลก อยู่ในแคว้นโพรวองซ์ (Provence) ทุ่งลาเวนเดอร์

ทีนีมีเสน่ห์น่าประทบัใจ ด้วยวิวทีกว้างไกลสดุลูกหูลูกตา รวมไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆ ชวนให้น่าหลงใหล 

(ทุ่งดอกลาเวนเดอร์จะบานสะพรังเต็มทปีระมาณ ปลายเดือนมิถนุายนไปจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคม 

ช่วงทีสวยทีสดุและน่าไปทีสดุเห็นจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม) 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                    พกัโรงแรม Avignon Grand Hotel **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกัน 

วนัที  อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ด - นงัรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด Gordes อีกหนึงหมู่บ้านแสนสวยทีมีเสน่ห์ในแคว้นโพรวองซ์ ตงัอยู่บนเนินเขา อาคาร

บ้านเรือนสร้างด้วยหินสีขาวอยู่บนหน้าผาสูง ไล่เรียงกันลดหลนัไปบนเนิน อาคารบ้านเรือนทีสร้างขึนใหม่ใน

หมู่บ้านจะต้องสร้างด้วยหินและมุงหลังคาด้วยกระเบืองให้เหมือนอาคารเก่า  ห้ามมิให้มีการล้อมรัวหรือ

กําแพง แล้วไปชม “โบสถ์  Notre-Dame of Sénanque Abbey” โบสถ์และคอนแวนซ์ทีส ร้างมาตังแต่

คริสต์ศตวรรษที  ทีนียังเป็นอารามทีพักของบาทหลวงทีมีการเลียงผึง, ปลูกลาเวนเดอร์ และโรงเหล้า ใน
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บริเวณโบสถ์จะมีร้านขายสินค้าทีผลิตได้ในโบสถ์ เป็นผลิตผลจากผึง เช่น นําผึง, แยม, ลาเวนเดอร์ และไวน์ 

ผลิตภณัฑ์พืนบ้านทคีวรค่าแก่การซอืหา 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย             เดินทางสู่ สถานีรถไฟอาวีญง นาํท่านเปลียนการเดนิทางเป็น “นงัรถไฟด่วน TGV สู่กรุงปารีส”  

                   (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ช.ม.) 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                   จากนันนําท่าน “ล่องเรือ Bateaux Mouches”  ชมความสวยงามและอลังการของมหานครปารีสสองฝังของ

แม่นาํแซนน์ 

                    พกัโรงแรม Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse TGV **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที  พระราวงัแวร์ซายส์ - ช้อปปิง 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ “พระราชวงัแวร์ซายส์” (Palace of Versailles) พระราชวงัทยีิงใหญ่ทสีดุในพนืปฐพี ได้รับการยอมรับ

ว่างดงามมากทีสุดของโลก หลังจากทีมีการบูรณะใหม่ พระราชวังแห่งนีได้รับความนิยมอย่างมากจาก

นกัท่องเทียวทีต้องการจะเข้าชมความสวยงามทงัสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน โดยแบ่งออกเป็น  ส่วน

ใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace, The Gardens, The Estate of Trianon, The Royal Stables และ The 

Park ตวัอาคารหลกัคือ The palace ทีมีสถาปัตยกรรมแบบบาโรค-รอคโคโค แบ่งเป็นห้องมากกว่า  ห้อง 

หน้าต่างอีกกว่า ,  บาน และบันไดราว ๆ  บันได ห้องทีถือเป็นไฮไลท์ของทีนีคือ “ห้อง The Hall of 

Mirrors” มีหน้าต่างทงัหมด  บาน ผนงัตกแต่งด้วยภาพวาดและโคมไฟสุดอลงัการอนัเลืองชือทงัความงาม

และทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร์ 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย            นําท่านช้อปปิงสินค้าชนันําของฝรังเศสที “ร้าน Duty Free” (ปลอดภาษี) และสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดใน

ห้างสรรพสินค้าแบบวนัสต็อป “Galleries La Fayatte” ห้างสรรพสินค้าทีใหญ่ทีสดุและมชีอืเสียงทีสดุของกรุง

ปารีส 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                   พกัโรงแรม Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse TGV **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน 

วนัที  กรุงปารีส - กรุงเทพฯ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ล เดอ โกล  

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินท ีTG 931 

วนัที   กรุงเทพฯ  

.  น. ถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 
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รายการ ผู้ใหญ่ พกัคู ่ เด็ก ( -  ปี)  

พกัเสริมเตียง 

เด็ก ( -  ปี) 

ไมม่ีเตียง 

พกัเดียว 

จ่ายเพมิ 

ไม่เอาตวัเครืองบิน 

หกัคืน ผู้ใหญ่/เด็ก 

30 มิ.ย. –  ก.ค.  148,000.- 133,500.- 118,500.- 19,500.- 38,000 / 28,500 

 –  ก.ค.  148,000.- 133,500.- 118,500.- 19500.- 38,000 / 28,500 

ค่าทวัร์รวม : 

o ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพมิของนํามนัเชือเพลิง ณ วนัท ี1 เมษายน 2565  

o ตวัรถไฟชนั 2 TGV จากเมืองอาวญีง - ปารีส 

o ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทรีะบ ุ

o ค่าเข้าชม พระราชวงัแวร์ซายส์ พร้อมไกด์ท้องถินบรรยายภาษาไทย , ค่าเรือล่องแม่นําแซนน์ 

o ค่าโรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณี  

                    ทีท่านต้องการ ห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป 

                    ส่วนใหญ่จะไม่มีเครืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุ 

                    นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน 3-4 เท่าตวั 

o ค่าอาหารตามทรีะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถนิในแต่ละประเทศ ในกรณีที 

                    ท่านมข้ีอจํากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพอืความเหมาะสม 

o ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที 2 € / ท่าน / วนั 

o ค่าธรรมเนียมวีซา่ฝรังเศส (เชงเก้น) 

o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ 

                   สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสินเชิงจากอบุตัิเหตุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี  

                    จํานวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่ 

                    รักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทงันคีรอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท ี

                    ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นําหนกัไมเ่กนิ 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ 

                    ดูแลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม สายการบินภายในประเทศได้นําหนกักระเป๋า 23 กิโลกรัม ใบเล็กไมเ่กิน 7  

                    กิโลกรัม 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 ค่าภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3 % 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถนิ 

 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดมืในห้องพกั และค่าอาหารทสีงัมาในห้องพกัค่าอาหาร 

                   และเครืองดมืทีสงัพเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากททีางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชน่  

                    หากท่านรับประทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพมิ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
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หากท่านสนใจเดินทางในนาม  EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทัวร์และ ชําระเงินมดัจําท่านละ 60,000 บาท ภายใน 3 

วนันบัจากวนัทีจอง ซงึเงินมดัจําดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 21 

วนัก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยไม่มีเงอืนไข 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 

การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทชีําระไว้แล้ว มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-45 วนั คืนเงินมดัจําทวัร์ โดยหกัค่าดําเนินการในการทําวีซ่า+ค่าบริการในการทําวีซ่า 

2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวทราบไมน้่อยกวา่ 45-30 กอ่นวนัทนีําเทยีว ให้คืนเงินค่ามดั 

    จํา โดยหกัค่าใช้จ่ายทีจ่ายจริงไปแล้ว 

3. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทีได้จ่ายจริง เพอืการเตรียมการจดัการนําเทยีวต่อไปนี ให้นํามาหกัจากเงิน  

    ค่าบริการทีต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการทไีด้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจาก 

    นกัท่องเทียวไม่ได้ ทงันผู้ีประกอบธุรกิจนําเทียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปน ี

3.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 

3.2 ค่ามดัจําของบตัรโดยสารเครืองบิน 

3.3 ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอนืๆ 

4. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทราบไมน้่อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัทีนําเทยีว ให้คืน 50%  

    ของเงินค่าบริการ 

5. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัทนํีาเทยีวไม่ต้องคืนเงิน 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ทีนํามาใช้นี มีการปรับเปลียนจากประกาศในราชกิจจานเุบกษา เพอืให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง

หลงัการระบาดของโรคโควิด แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบัตงัแต่วนัที 15 

มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนืองจากสถานทท่ีองเทยีวต่างๆ 

ในโปรแกรมไม่เออือํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี 

• เด็กทีมีอายใุนระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

• ผู้สงูอายทีุมคีวามจาํเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

• ผู้ เดินทางทบ่ีงบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

• ท่านทมีีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 

• บคุคลทีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา 

                    หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ ทีไม่ยอมรับเงอืนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบอุยู่ชดัเจนใน        

                   โปรแกรมทวัร์, ผู้ ทีก่อหวอด ประท้วง ยยุง ให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรม 

                    ทวัร์ ซงึบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได้   
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การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ 

ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึนอยู่กบัเงอืนไขการสะสม 

ไมล์ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามนัเชอืเพลงิของสายการบิน  

(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราททีางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท ี01 เมษายน 2565 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพมิททีางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศฝรังเศส   

ใช้เวลายืนประมาณ 15 วันทําการ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุ 

การขอวีซ่าประเทศฝรังเศสผู้ เดนิทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิวมือด้วยตนเอง  

ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศฝรังเศส) 

**สําหรับท่านทีเคยสแกนลายนิวมือในกลุ่มเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า** 

 พาสปอร์ตทยีงัไม่หมดอายุ และมีอายไุมตํ่ากว่า  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีี

ซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอนื ต้องนาํไปแสดงด้วยเพอืเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด  นิว จาํนวน  ใบ พนืหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกนิ  เดือน และ

เหมือนกนัทงั  รูป 

 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, 

หย่า /สําเนา 

 สตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ  ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุ

ตําแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษัทนี และช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดินทางไป

ท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั  เดือน 

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททีคดัไว้ไม่เกิน 

  เดือน พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั  เดือน Statement บญัชี

เงินฝากออมทรัพย์ส่วนตวั ย้อนหลงั  เดือน การเงินต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออก

ของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า  หลกั เพอืให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทจีะครอบคลมุกบัค่าใช้จา่ย

ได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวี

ซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 

-  แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมา
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ทํางานของท่าน โดยระบชืุอผู้ เดินทางและเหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา

จะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

 กรณีทีเด็กอายตุาํกว่า  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทาํจดหมายยนิยอม โดยที

บิดา, มารดาจะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทวี่าการ

อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชอื และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่าง

ถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่น

จะถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยนืคําร้องใหม่ ก็ต้องชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่

ของท่าน เนอืงจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไมว่า่จะ

เป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมดัจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงอืนไขทีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 


