ฝรัง่ เศส ประเทศทีม่ ธี รรมชาติงดงามหลากหลายทัง้ ภูเขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานน่าศึกษา
เที่ยวเมืองสุดแสนโรแมนติคของแคว้นอัลซาซ ชมหมู่บา้ นสวย เอกิซไฮม์, โกลมาร์ อีกหนึ่งเมืองสวยของฝรัง่ เศส, สตราสบูรก์
เมืองหลวงของแควน้ อัลซาซ, เทีย่ วหมูบ่ า้ นเล็กๆ น่ารัก ริโบวิลล์, ริคเวีย และเคเซอร์เบิรก์ , โบน เมืองหลวงของแควน้ เบอร์กนั ดี,
ชมหมู่บา้ นแสนสวย เซมูร ์ ออง น๊อกซังร์ และเวเซเล่, อีววั ร์ เมืองโบราณเก่าแก่, อานซี่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวย นัง่ กระเช้า
ไฟฟ้ าขึ้นยอดเขามองบลังค์ เทีย่ วเจนี วา เมืองสําคัญของสวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ช้อปปิ้ งเมืองมิลาน
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
กระเช้าไฟฟ้ า
รถโค้ช
มัคคุเทศก์
วันแรก
21.30 น.
วันที่สอง
00.45 น.
06.55 น.

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป พักทีเ่ ดียว 2 คืน 2 ครัง้ (4 คืน) และ 1 คืน 3 ครัง้ (รวม 7 คืน)
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ แบบยุโรปและเอเชียเล็กน้อย
*ทุกมื้ออาหารแบบยุโรป หรืออาหารพื้นเมือง จะรวม 1 ดืม่ (ไวน์, เบียร์, โค๊ก, นํา้ ผลไม้)
ขึ้นชมยอดเขามองบลังค์
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%
กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั คอย
ให้การต้อนรับ
กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – เอกิซไฮม์ (ฝรัง่ เศส) –
โกลมาร์ – สตราสบูรก์
บินตรงสู่ซูรคิ โดยเทีย่ วบิน TG 970
ถึงสนามบินซูรคิ (ZURICH) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นําท่านสู่เอกิซไฮม์ (EQUISHEIM /
2 ชม.) LES PLUS BEAUX VILLANGE DE FRANCE เป็ น
หนึ่ ง ในหมู่ บ า้ นที่ ส วยที่ สุ ด ของฝรัง่ เศส และได้ข้ ึ น ชื่ อ ว่ า เป็ น
TYPICAL VILLAGE มีช่อ
ื เสียงในด้านการผลิตไวน์ ด้วยอาคาร
บ้านเรือนในยุคสมัยกลางแบบกึ่งไม้ก่งึ ปูนกว่า 70 หลัง อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรัง่ เศส นําท่านชมเมืองหลวง
ของแคว้น โฮ๊ท-ไรน์ ที่มีต วั เมือ งเก่ า สวยงามมากที่สุ ด ใน
แถบอัลซาซ-ลอเรน เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ท่เี ก่าแก่
สวยงามจนได้ร บั การยกย่ อ งให้เ ป็ น เมือ งที่ส วยที่สุ ด ใน
ประเทศฝรัง่ เศส ตัวอาคาร บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่
ที่เห็นในปัจจุบนั สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ในช่วงของ
การฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนสซองส์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซาซอย่างชัดเจนคือ TIMBERFRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทําลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทก
ุ
ครัง้ ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสนั ที่ สวยงามฉู ดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยงั มีลาํ คลอง
ขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมูบ่ า้ น จนทําให้เมืองโกลมาร์มอี กี สมญา
นามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัว
เมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม จากนัน้ นําท่านสู่สตราสบูรก์
(STRASBOURG) เมืองหลวงของแควน้ อัลซาส และที่ตงั้ ของ
รัฐสภายุโรป ซึ่งเป็ นเมืองเก่ าแก่ ท่ีสวยงามและมีเสน่ หไ์ ม่เหมือน
ใคร ชมมหาวิหาร นอทเทรอดามแห่งสตราสบูรก์ มหาวิหารที่
ได้รบั การยกย่องจากท่านเกอเธ่ และวิคเตอร์ ฮูโก ว่าเป็ นสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในยุคโกธิคตอนปลาย
สร้างด้วยหินทรายสีแดงจากเทือกเขาโวสจ์ทาํ ให้ตวั อาคารมีสแี ดงงดงามโดดเด่น ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ ง หรือหา
ร้านกาแฟเก๋ๆ นัง่ ชื่นชมกับบรรยากาศของตัวเมืองได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / เข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON STRASBOURG หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
สตราสบูรก์ - ริโบวิลล์ - ริคเวีย – เคเซอร์เบิรก์ – สตราสบูรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่รโิ บวิลล์ (RIBEAUVILLE / 50 นาที) หมูบ่ า้ นเล็กๆ น่ารัก ทีเ่ ต็มไปด้วยไร่องุน่ และโรง
ผลิตไวน์ในเขตอัลซาซ ภายในเมืองยังคงกลิน่ อายในแบบยุโรปกลางและยุคเรอเนสซองส์ไว้เป็ นอย่างดี
เดิน เล่น ชมเมือ ง ชมโบสถ์แ ซนต์เ กรกรอรี่ และโบสถ์
เซนต์ออกัสติน โบสถ์สไตล์โกธิคแสนสวย แลว้ นําท่านสู่
เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ใน
แคว้น อัล ซาซ ตั้ง อยู่ ร ะหว่ า งพรมแดนฝรัง่ เศสและ
เยอรมนี ได้ร บั การยกย่ อ งเป็ น หนึ่ ง ในหมู่ บ า้ นแสนสวยของ
ฝรัง่ เศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุน่ มากมายสลับกับเนินเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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นําชมเมืองที่ยงั คงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่ อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลู กสร้างแบบ
อนุรกั ษ์ลกั ษณะทีเ่ รียกว่า TIMBER FRAME และการทําอาชีพแบบดัง้ เดิม คือการทําไวน์ ขนมพื้นเมือง ทําให้
ริ ค เวีย ได้ร ับ การขึ้น เป็ นมรดกโลกจากองค์ก ารยู เ นสโก
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนัน้
นําท่านสู่เคเซอร์เบิรก์ (KAYSERBERG)
อดีตเมือง
จักรวรรดิโรมัน เป็ นหมู่บา้ นยุทธศาสตร์สาํ คัญในช่วงต่อต้าน
จักรวรรดิโรมัน อาคารบ้านเรือนที่ยงั คงอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี
ป้ อมปราการทีแ่ ข็งแกร่งทรงกลมทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในแควน้ อัลซาซ
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านสู่สตราสบูรก์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
สตราสบูรก์ – โบน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองโบน (BEAUNE / 3 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กนั ดี เป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางค้าไวน์ทส่ี าํ คัญของฝรัง่ เศส ได้ช่อื ว่าเป็ น CAPITAL OF BURGUNDY WINES และพื้นทีป่ ลูก
องุน่ ทําไวน์ดที ส่ี ุด 1 ใน 2 ของฝรัง่ เศส อีกแหล่งคือบอร์โดซ์ เป็ นเมืองเก่าแก่ทม่ี คี วามสําคัญในประวัตศิ าสตร์
ตัง้ อยู่บนเนินเขา ในเขต COTE D’OR ตลอดทางเป็ นทุ่งเกษตรและไร่องุน่ ยาวไกลสุดสายตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่เส้นทางแห่งไวน์ ROUTE DES GRANDE CRUS ให้
ท่านได้ชมพื้นที่ปลู กองุ่นและแหล่งผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงอันดับ
ต้นๆ ของโลก นําท่านเข้าชมโรงงานผลิตไวน์ นําท่านชมขัน้ ตอน
การผลิตไวน์ท่ีมชี ่ือเสียง และคุณภาพดี เลือกเดินดู ผลิตภัณฑ์
ไวน์ต่างๆ และเลือกซื้อเป็ นของฝาก ของที่ระลึก จากนัน้ นําชม
เมืองโบน บันทึกภาพกับโฮสปิ คส์ เดอ โบน (HOSPICES DE
BEAUNE) หรือโอเต็ล ดิเญอ เดอ โบน (HOTEL-DIEU DE BEAUNE) สมัยก่อนคือโรงพยาบาลสําหรับ
คนจน ก่ อตั้ ง ขึ้ นในศตวรรษที่ 14 โดยนิ โ คลัส โรแลงค์
นายกรัฐ มนตรี แ ห่ ง เบอร์ก นั ดี ถือ เป็ น ตัว อย่ า งสถาปัต ยกรรมที่
สวยงามในศตวรรษที่ 15 ปัจ จุ บ นั ได้ก ลายเป็ น พิพิธ ภัณ ฑ์ท าง
การแพทย์ และยังเป็ นสถานที่ประมูลไวน์ ซึ่งมีมาตัง้ แต่ศตวรรษที่
19 โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีการประมูลไวน์ เดิน
เล่นชมเมืองโบน ชมโบสถ์ COLLGIALE BASILIQUE NOTRE DAME โบสถ์เก่าแก่ประจําเมือง อิสระเดิน
เล่นชมเมืองช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเขา้ ที่พกั โรงแรม MERCURE HOTEL BEAUNE
CENTRE หรือ HENRY II BEAUNE CENTER หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
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โบน – เซมูร ์ ออง น็ อกซัวซ์ – เวเซเล่ – โบน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เซมูร ์ ออง น๊อกซัวร์ (SEMUR – EN – AUXOISE / 1 ชม.) หมู่บา้ นทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มาอย่าง
ยาวนาน มีป้อมปราการในศตวรรษที่ 13 บ้านเรือนสไตล์ยุคกลาง
โบราณมีแนวกําแพงลอ้ มรอบ มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้น
ในศตวรรษที่ 13 ตัง้ อยู่เหนือแม่นาํ้ ARMANCON นําท่านชม
เมือ งที่ไ ด้ร บั การขนานนามว่ า เป็ น เมือ งแห่ ง ปราสาทและป้ อม
ปราการอันสวยงาม และยังเป็ นหนึ่งในเส้นทางของการแข่งขัน
จักรยานทางไกลทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุด TOUR DE FRANCE อิสระ
เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เวเซเล่ (VEZELAY / 1 ชม.) หมูบ่ า้ นทีส่ วยทีส่ ุดในฝรัง่ เศส ถือเป็ น
หนึ่งใน LES PLUS BEAUX VILLANGE DE FRANCE ได้รบั การขึ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ว่าเป็ นหมู่บา้ นที่มคี วามสวยงามและเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆ ของแควน้ เบอร์กนั ดี เป็ นเมืองจุดหมายปลายทางที่
สําคัญที่สุดของนักแสวงบุญในยุคกลาง และยังเป็ นเมืองทางยุทธศาสตร์ท่สี าํ คัญ ที่
เรียกว่า เนินเขาแห่งนิรนั ดร์ นําชมมหาวิหารแซ็ง แมรี่ มาเดลีน (BASILICA OF
ST. MARY MAGDALENE) ทีย
่ ง่ิ ใหญ่ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อ
สินค้าของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางกลับเมืองโบน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โบน – เจนี วา (สวิตเซอร์แลนด์) – อีววั ร์ (ฝรัง่ เศส) – อานซี่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เจนี วา (GENEVA / 3 ชม.) นําชมเมืองเจนีวา เมือง
ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตงั้ องค์กรระดับโลก อาทิ
องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล
ฯลฯ นําท่านชมนํา้ พุเจทโด (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรียก์ าร
รวมชาติและนาฬกิ าดอกไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านสู่เมืองอีววั ร์ (YVOIRE) หมูบ่ า้ นของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมือง
โบราณสมัยยุคกลาง ชมหมูบ่ า้ นเก่าแก่ท่สี ร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรัง่ เศส
มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รบั รางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษา
ได้ดีท่ีสุ ด ตัว อาคารบ้า นเรือ นถูก ประดับ ด้ว ยดอกไม ไ้ ม่ว่า จะฤดู ไ หนก็ ต าม
จนได้รบั รางวัล "Four Flowers"
ระดับยุโรปและได้รบั International
Trophy for Landscape เป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างใน ฝรัง่ เศสในปี ค.ศ. 2002
เดินเล่นชมเมืองสวย
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คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

แลว้ นําท่านสู่เมืองอานซี่ (ANNECY / 1 ชม. 15 นาที) เมืองเล็กๆ
ริมทะเลสาบอานซีท่ ห่ี าดทรายสวย ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ นํา
ท่านเดินชมเมืองเก่าทีม่ สี ถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือนใน
ศตวรรษที่ 17 ร่วม 400 ปี ท่านจะได้สมั ผัสกับหลากหลาย
บรรยากาศของตัวเมืองทัง้ ริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณ
และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คลา้ ยในเวนิสแต่นาํ้ ใสราวกระจก
บันทึกภาพกับ ISLE PALACE สัญลักษณ์ของเมืองอานซี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
อานซี่ – ชาโมนิ ค (ยอดเขามองต์บลังค์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ชาโมนิ ค (CHAMONIX / 1 ชม.) หมูบ่ า้ นเล็กๆ แบบเฟร้นซ์-สวิส
ซึง่ นับว่าเป็ นเมืองหลวงของเขตภูเขาสูงในฝรัง่ เศส และเป็ นทีต่ งั้ ของยอดเขามองต์บลังค์
ซึ่ง เป็ นยอดเขาที่สูง ที่สุ ดของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็ นเมืองที่ได้รบั เกีย รติใ ห้เป็ น
เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1824 ปัจจุบนั เป็ นสกีรีสอร์ทที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่รูจ้ กั ของนักสกีทวั ่ โลก อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน เดินเล่นชมเมือง และ
บันทึกภาพ หรือเลือกซื้อของทีร่ ะลึกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ถานี ก ระเช้า เพื่อ นํา ท่ า นขึ้น สู่ ย อดเขาเอกี ดู มี ดี
(AIGUILLE DU MIDI) ซึ่งมีความสู งถึง 3,842 เมตร เพื่อชม
ความงดงามของยอดเขามองต์บลังค์ (MONT BLANC) ที่มี
ความหมายว่า ภูเขาสีขาว คือ หิมะปกคลุมตลอดทัง้ ปี อย่างใกลช้ ิด
ทีส่ ุด เป็ นยอดเขาที่สูงทีส่ ุดของเทือกเขาแอลป์ ซ่งึ สูงถึง 4,810 เมตร
โดยท่ า นจะได้ช่ื น ชมกับ ยอดเขานี้ อ ย่ า งเต็ ม อิ่ ม มีเ วลาให้ท่ า นได้
เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะ และบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจากยอด
เขาเพือ่ เดินทางกลับสู่ชาโมนิ ค
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
ชาโมนิ ค – มิลาน (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 3 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร
สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า
500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอเอ็มมานู เอลที่สอง ที่เป็ น
อาคารศู นย์การค้าทรงโบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนามกษัตริยท์ ่ที รง
รวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ นประเทศอิตาลีทกุ วันนี้ ชมอนุ สาวรีย ์
ลีโอนาโด ดาร์วนิ ชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้ งทีม่ ลิ าน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งดีทส่ี ุดในอิตาลี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ATA หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เก้า
เช้า
14.05 น.

มิลาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่สนามบินมิลาน ทําคืนภาษีและเช็คสัมภาระ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 941

วันที่สิบ
05.55 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ยุโรปอัลซาซ – เบอร์กนั ดี – แอลป์ ... 26/01/18

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
รายการ

4 เม.ย.

4 พ.ค./1,15 มิ.ย.

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วเลื่อนไม่ได้
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่าทิปขนกระเป๋ าทีโ่ รงแรม, บริกรร้านอาหาร - ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 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
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การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิ ก
- 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%
**นี่ คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากที่สดุ เพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้ว งจลาจล ปัญ ญาอัน เกิ ด จากการเมือ ง, ภัย สงคราม, ภัย ธรรมชาติ ทุ ก ชนิ ด อาทิ แผ่ น ดิ น ไหว, ฝนตกหนัก ,
ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุ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 3,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- 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)
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**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- 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
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- 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
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- 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) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็ น ใบหู แ ละคิ้ วทั้ง 2 ข้า งและต้อ งเห็ น ไหล่ ท ั้ง 2 ข้า ง จํา นวน 2 รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้าง
หุน้ ส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
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4.

5.
6.
7.

- 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
- 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
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

