ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําเสนอรายการท่องเที่ยวฝรัง่ เศส ที่เลือกสรรเป็ นพิเศษสําหรับประเทศที่มธี รรมชาติงดงาม
หลากหลายทัง้ ภูเขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานน่าศึกษา เริ่มจากตอนใต้ของฝรัง่ เศส สู่เฟร้นช์รเิ วียร่า
เทีย่ วเมืองนีซ รีสอร์ทหรูทโ่ี ด่งดัง เยือนเมืองคานส์สถานทีจ่ ดั ประกวดมหกรรมภาพยนต์โลก โมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ทีม่ ากด้วยเสน่ห ์
และโด่งดังจากมอนติคาร์โลคาสิโน สู่เมืองสําคัญทางศาสนา อวีญอง, ป๊ องท์ ดู การ์ด ความมหัศจรรย์ของโรมัน, ตูลูส เมือง
อุตสาหกรรม, ชิมไวน์รสเลิศทีเ่ มืองบอร์โดซ์, บลัวร์ เมืองสวยสุดในแถบลุม่ แม่นาํ้ ลัวร์ นําท่านเยี่ยมชม 2 ปราสาทสวย ปราสาท
เชอนองโซว์และปราสาทชอมบอร์ด เยือน มองต์ แซงต์ มิเชล เมืองบนเกาะที่น่าชม ช้อปปิ้ งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติค
ชมพิพธิ ภัณฑ์ลฟุ ว์ ชมโมนาลิซ่า วีนสั ตัวจริง ฯลฯ
สายการบิน
โรงแรม
รถโค้ช
มัคคุเทศก์

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป / ปารีส เน้นโรงแรมในเขตชัน้ ใน
มาตรฐานยุโรป
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.40 น.
07.35 น.

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – เจนัว – โมนาโค – นี ซ (ฝรัง่ เศส)
ออกเดินทางสู่มลิ าน โดยเทีย่ วบินที่ TG 940
ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล ้ว ออกเดินทางสู่เจนัว (GENOA) เมืองท่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดทางฝัง่ ตะวันตกของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
เดินทางลัดเลาะชายฝัง่ ทะเลริเวียร่าที่งดงามตลอดเส้นทางสู่ราชรัฐโมนาโค (THE PRINCIPALITY OF
MONACO) นําท่านชมบริเวณโมนาโควิลล์ (MONOCO VILLE) หรือ
ตัวเมืองเก่าซึ่งตัง้ อยู่บนเนินเขาสู งริมฝัง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ราชวงศ์
กรีมลั ดิได้มอี าํ นาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจตุรสั ด้านหน้า
พระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก นําชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บ
พระศพของราชวงศ์รวมทัง้ เจ้าหญิง เกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ท่ี
3) อดีตดาราฮอลลีวูด้ ทีส่ ้นิ พระชนม์จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์เมือ่ หลายสิบปี ก่อน

เทีย่ ง
บ่าย
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จากนั้นนํ าท่านสู่ย่านมอนติคาร์โล เพือ่ สัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค รวมทัง้ ท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคทัง้ ใน
มอนติคาร์โล คาสิโนทีเ่ ลิศหรูดุจพระราชวัง (แต่งชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกนั คาสิโนทีท่ นั สมัย ก่อนนําท่าน
เดินทางสู่เมืองนี ซ (NICE) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าทีโ่ ด่งดัง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
นี ซ – คานส์ – เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ – อวีญอง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ (CANNES) เมืองทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดในช่วงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ช่วง
เดือนพฤษภาคมของทุกปี เดินชมบริเวณชายหาดที่มแี ผ่นกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝ่ ามือของศิลปิ นดาราดังจากวงการภาพยนตร์ทวั ่ โลก แลว้ นําท่านสู่เมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ (AIX-ENPROVENCES) เมือง
มหาวิทยาลัยอันเงียบสงบ นําท่านชมเมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ อดีตเมืองหลวงเก่ าของแคว้นโพรวองซ์ ใน
ศตวรรษที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรมมากมายที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบนั จึงได้รบั การคุม้ ครองเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะถนนสายเก่า GASTON DE SAPORTA และ COUR MIRABEAU อันร่ม
รื่นทีค่ ุณจะได้สมั ผัสความวิจติ รของอาคารเก่าแก่ และบรรยากาศรอบๆ เมืองทีง่ ดงามไปด้วยชายทุ่งอันแสนสงบ
จนเป็ นแรงบันดาลใจให้แวนโก๊ะห์และเซซานน์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยีย่ ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่เมืองอวีญอง (AVIGNON) เมืองทีม่ คี วามสําคัญทางศาสนาที่
สําคัญทีส่ ุดของฝรัง่ เศส เพราะครัง้ หนึ่งเคยเป็ นที่ประทับของสันตะปาปา
ถึง 10 พระองค์ ก่อนทีจ่ ะย้ายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377 นําท่านเข้าชม
ภายใน PALAIS DE PAPES พระราชวังของโป๊ ปทีม่ กี ารตกแต่งและ
ประดับประดาอย่างสวยงาม นําท่านบันทึกภาพสะพานเซนต์ เบเนเซ็ต
ซึง่ เป็ นสะพานข้ามแม่นาํ้ โรนทีส่ ร้างด้วยหินมาตัง้ แต่สมัยโรมันและมีเพียงสะพานเดียวทีย่ งั เหลืออยู่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
อวีญอง – ป๊องท์ ดู การ์ด – คาร์คาสซอน – ตูลูส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองป๊ องท์ ดู การ์ด (PONT DU GARD) นําท่าน
บันทึกภาพกับสะพานส่งนํา้ โรมัน (ROMAN AQUEDUCT) อายุ
2,000 ปี ซึง่ เป็ นหนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ทีม่ คี วามยาว
ถึง 49 กิโลเมตร นับเป็ นหลักฐานสําคัญด้านความก้าวหน้าทาง
ชลประทานของมนุษยชาติในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นํา ท่ า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งคาร์ค าสซอน (CARCASSONNE)
เมืองแห่งป้ อมปราการที่สาํ คัญที่สุดทางตอนใต้ของฝรัง่ เศส
และเคยใช้เป็ นฐานทัพของกองทัพนักรบแห่งสงครามครู เสด
ภายใต้การนําของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 9 (เซนต์หลุยส์) นําท่านเข้าสู่
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ย่านใจกลางเมืองทีม่ ปี ราสาทกงตาล สร้างในยุคกลางเป็ นแลนด์มาร์กของเมืองราย ลอ้ มรอบด้วยกําแพงแบบ
โรมันที่ผสมผสานกลมกลืนอยู่กบั ปราสาทแบบยุคกลาง จากนัน้ เดินทางสู่เมืองตูลูส (TOULOUSE) เมือง
อุตสาหกรรมทางตอนใต้ของฝรัง่ เศส และเป็ นเมืองที่มเี อกลักษณ์พเิ ศษด้วยการก่อสร้างอาคารที่สาํ คัญต่างๆ
ด้วยอิฐจนได้รบั สมญานามว่า “เมืองแห่งอิฐสีแดง”
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
ตูลูส – บอร์โดซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เมืองตูลูสเป็ นเมืองแห่งศู นย์กลางอุตสาหกรรมประกอบเครื่องบิน รวมทัง้ มีสาํ นักงานใหญ่ และฐานการผลิต
เครื่องบินแอร์บสั (AIR BUS) ทําให้ตูลูส่ได้รบั ขนานนามว่า “โฮม ออฟ แอร์บสั ” นําท่านเขา้ ชมโรงงานผลิต
เครื่องบินแอร์บสั (AIRBUS FACTORY) ของบริษทั แอร์บสั อินดัสตรีส ์ ซึง่ มีสาํ นักงานใหญ่อยู่ทเ่ี มืองตูลูสแห่ง
นี้มขี นาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลขนาด 7 สนาม มีพนักงานกว่า 52,000 คน และระบบการรักษาความ
ปลอดภัยชัน้ เลิศ แอร์บสั เป็ นส่วนหนึ่งของ EADS Group (European Aerospace
Defense Space) จึงมีฐานการผลิตอยู่ท่ใี นประเทศแถบทวีปยุโรปได้แก่ ประเทศ
ฝรัง่ เศส, เยอรมัน สหราชอณาจักร และสเปน ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกผลิตจนเสร็จ
เรียบร้อยและลําเลียงมาโดยเครื่องบินใหญ่ทช่ี ่อื BALUGA ชิ้นส่วนเหล่านัน้ จะถูกส่งมา
ประกอบยังโรงงานประกอบเครื่องบิน ASSEMBLY LINE ซึง่ มีอยู่ 3 เมืองได้แก่
เมืองตูลูส ฮัมบูรก์ และเทียนสิน บริเวณของแอร์บสั ในตูลูสจะแบ่งเป็ นโซนใหญ่ๆ ได้แก่ สํานักงาน ศูนย์
เครื่องบินและห้องโดยสารจําลอง โรงงานประกอบเครื่องบิน A330-340 โรงงานประกอบเครื่องบิน A380 และ
ศูนย์รบั มอบเครื่องบิน เครื่องบินของแอร์บสั แบ่งเป็ น 4 ตระกูลได้แก่ A380, A330/340, A350 XWB และ
A320 ให้ท่านได้เยี่ยมศูนย์จาํ ลองเครื่องบิน โดยศูนย์น้ ีจะมีเครื่องบินจําลองแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็ น A330 หรือ
A380 ภายในจะตกแต่งในหลากหลายสไตล์ ในโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น FIRST CLASS, BUSINESS CLASS
หรือ ECONOMY CLASS จากนัน้ เมีเวลาเลือกซื้อของทีร่ ะลึกเล็กน้อย
* การเข้าชมโรงงานจะเข้าชมได้เฉพาะส่วนที่ทางโรงงานจัดไว้เท่านัน้ และสงวนสิทธิ์หากทางโรงงานมีกิจกรรม
หรือแขกพิเศษ หรือตรงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอืน่ ๆ จะนําชมแหล่งท่องเทีย่ วในเมืองตูลูสแทน *
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โดซ์ (BORDEAUX) เมืองหลวงแห่งการผลิตไวน์ทด่ี ที ส่ี ุดในโลก ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้
จิรอง เป็ นเมืองทีม่ คี วามสวยงามมากถึงขนาดทีน่ กั ประพันธ์เอกของฝรัง่ เศส นาม วิคเตอร์ ฮูโก มีคาํ กล่าวไว้ว่า
“ถ้าตัดแวร์ซายส์ออกไป ทีน่ ่กี ็คอื ปารีสนัน่ เอง”
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม PULLMAN หรือ MERCURE
CHARTRE หรือระดับเดียวกัน
บอร์โดซ์ – ตูร ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองบอร์โดซ์ แวะบันทึกภาพอนุสาวรียจ์ ริ องแดงทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ รําลึกถึงชัยชนะของ
พรรคจิรองแดงส์ในการเปลีย่ นแปลงการปกครองสู่ระบบสาธารณรัฐ จากนัน้ นําท่านสู่โรงงานผลิตไวน์ ที่ราํ ่ ลือ
กันว่าดีท่สี ุดในโลก นําท่านชิมไวน์ท่มี ชี ่ือเสียง และคุณภาพที่ดี แลว้ เลือกดูผลิตภัณฑ์ไวน์ต่างๆ และซื้อเป็ น
ของฝาก ของทีร่ ะลึก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมือตูร ์ (TOUR) เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการท่องเทีย่ วของฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน
โรงแรมทีต่ ูรม์ นี อ้ ย หากเต็มเราจะไปพักเมืองอัมบลัวซ์

วันที่เจ็ด
เช้า

ตูร ์ (ปราสาทชอมบอร์ด - ปราสาทเซอนองโซว์) – มองต์ แซงต์ มิเชล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมปราสาทชอมบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มขี นาดใหญ่ทส่ี ุดใน
บรรดาปราสาทแถบลุม่ แม่นาํ้ ลัวร์และกษัตริยฝ์ รัง่ เศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมทีน่ ่ี
แม้เพียงชัว่ 2-3 คืน เท่านัน้ สัมผัสความอลังการของปราสาททีป่ ระกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า
440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันและเป็ นที่
กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รบั การออกแบบจากศิลปิ นชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAU)
สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนอซองส์ ช่วงปี ค.ศ.1513-1521 ตัวปราสาท
สร้างขวางอยู่บนแม่นาํ้ แชร์ (CHER) และรายลอ้ มไปด้วยสวนดอกไม้
และต้นไม้ใหญ่ดูสวยงามสบายตา นําชมภายในตัวอาคารซึ่งได้รบั การ
ดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รบั ความเสียหายเมือ่ ครัง้ สงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดทีส่ วยงาม
จากนัน้ เดินทางสู่มองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสัญลักษณ์ทฝ่ี รัง่ เศสใช้โฆษณาชักชวนให้
คนจากทัว่ โลกมาเทีย่ วฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE หรือระดับเดียวกัน
** โรงแรมที่มองต์ แซงต์ มิเชล มีนอ้ ยมากและเป็ นโรงแรมเล็ก บางครัง้ อาจพักเมืองใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง

มองต์ แซงต์ มิเชล – ปารีส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมมองต์ แซงต์ มิเชล ชุมชนใหญ่บนเกาะที่ตงั้ อยู่บริเวณแม่นาํ้
คูสน็อง (COUESNON) ทีไ่ หลงลงสู่ทะเลเหนือ เริ่มต้นจากการก่อสร้าง
วิหารเล็ก ๆ ในศตวรรษที่ 10 จนกลายเป็ นชุมชนทีย่ ่งิ ใหญ่ข้นึ มาในช่วง
ศตวรรษที่ 12-13 และช่วงหลังการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เป็ น
เรือนจําจนกระทัง่ ปี ค.ศ.1969 ได้กลับมาเป็ นมหาวิหารที่ย่งิ ใหญ่และ
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรัง่ เศส ตัวเมืองรายลอ้ มด้วยกําแพงโบราณ เดินชมถนน
GRAND RUE ย่านช้อปปิ้ ง ร้านขายของทีร่ ะลึก สู ่มหาวิหารมองต์ เซนต์มเิ ชล (MONT ST MICHEL) ที่
งดงามด้วยศิลปะหลายยุคตัง้ แต่โรมาเนส โกธิค เรอเนซองส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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บ่าย
คํา่
หมายเหตุ
วันที่เก้า
เช้า

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส (PARIS) นครหลวงทีส่ ุดแสนโรแมนติค ระหว่างทางเป็ นทุ่งเกษตรทีส่ วยงาม ถึงแล ้วนํา
ท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี อาทิ นํา้ หอม เครื่องสําอาง กระเป๋ า ปากกา ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารไทย / นําเข้าทีพ่ กั NOVOTEL TOUR EIFFEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
เราเป็ นบริษทั ทีเ่ น้นการพักโรงแรมในเขตตัวเมืองชัน้ ในของปารีส (ชัน้ นอกราคาถูก)
ปารีส – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ – ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมนครปารีส ชมจตุรสั คองคอร์ด สถานที่ตงั้ เครื่องกิโยติน
ประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวตั ใิ หญ่ฝรัง่ เศส ค.ศ. 1789 ผ่านชม

คํา่

โรงละครโอเปร่า ประตูชยั นโปเลียน ถนนแฟชัน่ ชองป์ เซลิเซ่ อาคาร
รัฐ สภา สถาบัน การทหาร หรือ อดีต โรงเรี ย นนายร้อ ยที่พ ระเจ้า
นโปเลียนเคยทรงศึกษา ถ่ายรู ปกับหอไอเฟิ ลตรงจุดที่สวยที่สุด
เต็มหอได้ตรงนี้ จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างแพรงตอมส์ (PRINTEMPS) หรือห้าง
ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึง่ มีสนิ ค้าแบรนด์เนมทุกยี่หอ้ ท่านทีไ่ ม่มคี วามประสงค์ชอ้ ปปิ้ งสามารถเดินชม
ความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้ งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือน
สวยงามมาก และใกล ้กับห้างมีรา้ น DUTY FREE อยู่ใกล ้ๆ (เดิน 2 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ลฟุ ว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวัง
หลวงแห่งฝรัง่ เศส ปัจจุบนั เป็ นสถานทีเ่ ก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทัง้
จิตรกรรม สมบัตลิ าํ้ ค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนสั ตัวจริง
มัมมีจ่ ากอียปิ ต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มพี พิ ธิ ภัณฑ์ศิลปะที่
ไหนใหญ่กว่านี้อกี แล ้ว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

วันที่สิบ
เช้า
09.30 น.
13.40 น.

ปารีส – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / อิสระเพือ่ พักผ่อน – จัดกระเป๋ า
เดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลเดอโกล ทําเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธกี ารตรวจคนออกเมือง
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 931

วันที่สิบเอ็ด
05.55 น.

กรุงเทพฯ
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

เทีย่ ง
บ่ายๆ

 แกรนด์ฝรัง่ เศส A…08/06/17

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
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วันเดินทาง
* ทางใต้ของฝรัง่ เศสบางเมือง อาทิ อวีญอง-ตูลูส-ตูร-์ มองต์ เซนต์ มิเชล โรงแรมส่วนใหญ่เป็ นเครือ NOVOTEL และ
MERCURE ซึง่ เป็ นโรงแรมไม่ใหญ่ โปรดทําความเข้าใจ * บอกกันตรงๆ
** เนื่องจากประเทศฝรัง่ เศสกว้างใหญ่มากเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ บางเมืองอยู่ไกลกันจึงอาจเดินทางมากหน่อยในบางวัน
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
.-บาท
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วไม่สามารถ
***ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
เปลี่ยนได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- - กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 7 วัน
**กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
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การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 15 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,500-3,600 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าฝรัง่ เศส (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทีเ่ หลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ทย่ี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็ น ใบหู แ ละคิ้ วทั้ง 2 ข้า งและต้อ งเห็ น ไหล่ ท ้งั 2 ข้า ง จํ า นวน 2 รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้าง
หุน้ ส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า) + สลิป
เงินเดือน (ถ้ามี)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
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4.

5.
6.
7.

- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ

- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซา่ ของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

