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เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในเครือ STAR ALLIANCE 
 
 

 
 
 

ปารีส – นอร์มังด ี– มองค์ แซงมิเชล - ตูร์ – ลุ่มแม่น า้ลวัร์ -  ปราสาทเชอนองโซ  
ชอมบอร์ด - ปัวตเิย – คอนยคั – บอร์กโดซ์ – ชิมไวน์ - กาการ์ซอง – มงต์เปริเย   

นีม – กราส – โรงงานน า้หอม – คานน์ - นีซ – มอนติ คาร์โล – ปารีส 

   ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที่  

11-20 เม.ย. // 26 เม.ย.-05 พ.ค. 2561 
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 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

วนัที1่     ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ปารีส  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที2่ ปารีส – นอร์มงัด ี– มองค์ แซงมเิชล    
00.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG930  
07.10น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส  หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางประวตัิศาสตร์ “นอร์มังดี” สู่ชายหาดโอมาฮา Omaha Beach อยูท่างตะวนัตก

ของประเทศ สวยงามและในอดีตเคยเป็นฐานทพัของพนัธมิตรในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเป็นท่ียกพล
ข้ึนบกท่ีหาดนอร์มังดี  (Normandy)  ของเหล่า
ทหารฝ่ายสัมพนัธมิตรทางฝ่ังทะเลด้านตะวนัตก
เฉียงเหนือของ ฝร่ังเศส  เป็นอีกเหตุการณ์หน่ึงท่ี
ประวติัศาสตร์ไดจ้ารึกไวว้า่   เป็นการวางแผนทาง 
ยุทธวิธี ท่ีสามารถย่นระยะเวลาการท าสงครามท่ี
ก าลังยืดเยื้อระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่าย
อกัษะ ให้ส้ินสุดไดเ้ร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้น าท่าน
ชมชายหาดดีเดย์ทีส่วยงามยิง่ น าท่านออกเดินทาง
ต่อสู่มณฑลบริตานีเพ่ือสู่“เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวยท่ีอยูบ่นเกาะกลาง
ทะเลถึงมองแซงมิเชลใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคและความประทบัใจ  

   เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล”ท่ีทอดตวัยาวอยูบ่นเกาะกลางทะเลท่ีสวยงาม  วิหารท่ีตั้งอยูบ่นเกาะโดด

เด่ียว กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแควน้นอร์
มองดีของประเทศฝร่ังเศส ได้รับประกาศจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2522 
ภ าย ใต้ ช่ื อ  ม อ งแซ งมิ เช ล ใน ปี ห น่ึ ง จ ะ มี
นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมงแซงมีแชลกว่า 3 ล้าน 
2 แสนคน ซ่ึงท าให้ที่น่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยงยอด
นิยมอันดับที่ 3 ของประเทศฝร่ังเศสรองลงมาจาก
หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายตวัเกาะอนัเป็น
ท่ีตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แลว้ถา้บวกกบั
ความสูงของตวัวิหารนั้นแลว้ก็จะมีความสูงถึง 155 แมตร บนยอดวิหารเป็นรูปป้ันทองของเทวฑูตมิเชล
หลายท่านคงมิไดเ้คยจินตราการว่าปราสาทแห่งน้ีจะมีมนต์ขลงัท่ีแสนสง่างาม  หากน ้ าลดระดบัลง   ท่าน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
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สามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาทไดเ้พียงพริบตา ซ่ึงเปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิดปิดโดยธรรมชาติ
ใหท้่านไดเ้ดินจากปัจจุบนัสู่ปราสาทแห่งความฝัน มีเวลาใหท้่านตรึงตราตรึงใจอยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัที ่:    Mercure Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง             
วนัที3่ มองค์ แซงมิเชล – ตูร์ – ลุ่มแม่น า้ลวัร์ - ปราสาทเชอนองโซ – ชอมบอร์ด   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางต่อผ่านเมืองตูร์ เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่

บนแม่น ้ าลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงต้นศตวรรษท่ี 1 นั่นจึง
ส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่ม
แม่น ้าลวัร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ และยงัเคย
เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์เม่ือสมยั
ศตวรรษท่ี 4 อยูใ่นภายใตก้ารน า ของแซงตม์าร์แตง 
สังฆราชแห่งตูร์ และในปี ค.ศ. 1461 พระเจา้หลุยส์
ท่ี 11 ได้ตั้งให้เมืองตูร์เป็นเมืองหลวงของฝร่ังเศส
และเมืองน้ีก็เจริญรุ่งเรืองมาก   แต่ต่อมาเมืองน้ีถูก
ระเบิดโดยพวกปรัสเซียในปี ค.ศ. 1870 และยงัถูก
ระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงเป็นเหตุท าใหผู้ค้นละทิ้งเมืองน้ีไปและลดบทบาทความส าคญัลงในปี ค.ศ. 
1960 แต่ในปัจจุบนัเมืองน้ีก็กลบัมาเป็นเมืองหลกัเมืองหน่ึงในแควน้ลวัร์ถึง เมืองบลวัน าท่านชมบรรยากาศ
ของเมืองโดยรอบ น าท่านชมปราสาท ที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มล า้ลัวร์แห่งนี้คือ “ปราสาทเชอนองโซ”CHATEAU 
CHENONCEAU เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกวา่ 400 ปี อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญา้ และป่าเขา จึง
มีทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่งยิ่ง ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะเรเนอซองส์
กบัศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ด้วยกัน โดยมี
การสร้างต่อเติม หลายคร้ัง ตวัปราสาทหลงัใหญ่จะ
ตั้งอยูริ่มน ้า และมีการต่อเติมส่วนแกลลอล่ีบนตอม่อ
โค้ง 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น ้ าแชร์ จนท าให้ตัว
ปราสาททั้ งหมดขวางอยู่กลางล าน ้ า แต่ไม่ขวาง
กระแสน ้ าประวัติความเป็นมาของปราสาท ถูก
บันทึกไวต้ั้ งแต่ปี ค.ศ.1513 โดยโทมาส์ โบลิแยร์ 
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีของแควน้นอร์มงัดี เป็นผูซ้ื้อไว ้
และมอบหมายให้นางแคทเธอรีนบริซองเน ภรรยา คอยควบคุมดูแลและก่อสร้างปราสาทเพิ่มเติม แต่ต่อมา
ตระกลูโบลิแยร์ประสบปัญหาการเงินถึงขั้นลม้ละลาย ลูกชายของโทมาร์ จึงไดข้ายปราสาทน้ีใหก้บัพระเจา้
ฟรองซัวส์ท่ี 1 ในปีค.ศ.1535 ซ่ึงพระองค์ได้ใช้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประทบั ในการเสด็จออกล่าสัตว ์ใน
บริเวณน้ีซ่ึงปราสาทเหล่าน้ีเคยถูกบนัทึกไวว้า่เป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงและเคยอยูใ่นภาพยนตร์
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ต่างๆนับร้อยเร่ืองและเคยเป็นปกนิตยสารช่ือดงัระดบัโลกมากมายตลอดจนภาพยนตร์ไทยเร่ืองรัตนาวดี 
ท่านจะไดช้มความงดงามอยา่งเลอค่าทั้งดา้นนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและเพลิดเพลินกบัต านาน
ของความเป็นมาท่ีน่าสนใจก่อนปล่อยเวลาใหท้่านวาดฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสนสุดประทบัใจ 

 เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าชมคือ “ปราสาทชอมบอร์ด”CHATEAU CHAMBORD  เม่ือคร้ังพระเจา้ฟรองซัวส์ท่ี 1 ข้ึน

ครองราชย์ ทรงใฝ่ ฝันจะส ร้างปราสาทส่วน
พระองค์เพื่อไวรั้บรองพระสหาย และไวเ้ป็นท่ี
ประทบัเม่ือมาล่าสัตวดิ์นแดนแถบน้ีได้รับการยก
ย่องว่ า เป็น  สวนสวรรค์แ ห่ งฝ ร่ัง เศส  เพราะ
ธรรมชาติงดงาม ร่มร่ืน อากาศดี และไม่ไกลจาก
ทะ เล  เล โอน าร์โด  ด าวิน ชี  เป็ น ผู ้ ร่ างโค รง 
(Drawing) การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตัว
ปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขาส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน 
Dominigue de Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงานได้น าเคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลัง
ดาวนิชี เสียชีวติ 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซวัส์ ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทข้ึน ปี 1519 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัที ่: Clarion Hotel Tours หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                          
วนัที4่ ตูร์ – ปัวติเย – คอนยคั – บอร์กโดซ์ – ชิมไวน์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ออกเดินทางสู่เมืองปัวติเยน าท่านชมเมืองปัวตีเย 
(Poitiers) ซ่ึ ง ส อ ง ฝ่ั ง ถ น น แ ล  ะ ตั ว เมื อ ง
ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือนท่ีสร้างข้ึนแบบ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 
โบส ถ์  Baptistere Saint Jean ซ่ึ ง เป็นโบสถ์ ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส สร้างข้ึนในสมยั
ศตวรรษท่ี 4 จากนั้นน าท่านเดินเล่น และ ถ่ายรูป
บริเวณ  จัตุ รัสกลางเมือง Placede Gaulle ออก
เดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองบอร์กโดซ์  (Bordeaux) 

เมืองหลวงแห่งการผลิตไวน์ท่ีดีท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้ าจิรอง เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามมาก 
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ถึงขนาดท่ีนกัประพนัธ์เอกของฝร่ังเศส นามวา่ วคิเตอร์ ฮูโก มีค ากล่าวไวว้า่ ถา้ตดัแวร์ซายส์ออกไป ท่ีน่ีก็คือ
ปารีสนัน่เอง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผสับรรยาการไร่องุ่นของ
แท ้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดช้มไวน์รสชาติเยี่ยม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกบั
บรรยากาศ และ รับความรู้เก่ียวกบัการผลิตไวน์ชั้นเยีย่มของแขวน้ไดเ้วลาสมควรน าท่านกลบัเขา้ตวัเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่: Novotel Hotel Tours หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                          
วนัที5่   บอร์กโดซ์ – กาการ์ซอง – มงต์เปริเย 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเที่ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่าพระจันทร์ (Port of the Moon)  ถือว่าเป็นหน่ึงในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัในฝร่ังเศส ซ่ึง ในปี 2007 เมือง
บอร์กโดซ์ได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลกใน
ฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ียงัมีผูอ้ยู่อาศยั ชุมชน
เมืองและย่านสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น รวมไปถึง
ท่าเรือปอร์เดอลาลูน (Port de la Lune) นอกจากน้ี 
แล้ว เมืองบอร์กโดซ์ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงอย่าง
มากมายจากไร่องุ่นท่ีพบเห็นในตลอดเส้นทางเขา้สู่
เมืองและไวน์ประจ าแควน้ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 น า
ท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิ แอร์ (Pont de 
Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานน้ี ถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการข้ามแม่น ้ าการอน 
(Garonne River) ปัจจุบนัสะพานน้ี ถือวา่เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นน าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ท่ีตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึง
เป็นอาคารส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองการ์กาสซอนน์ (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ล็องก์
ดอค-รูซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนั
เก่าแก่มาตั้ งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซ่ึงได้รับการ
ยอมรับวา่เป็นเมืองป้อมปราการยคุกลางท่ีโดดเด่น
แห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส  น าท่านเที่ยวชม 
เมืองการ์กาสซอนน์ แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ 
DE CARCASSONNE” เมื องเก่ าล้อมรอบด้วย
ก าแพงเมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่

http://www.booking.com/hotel/fr/citotellechantry.th.html?aid=331514;label=bordeaux-595qIsyItyKhJisJ5xXu3gS27260847189%3Apl%3Ata%3Ap1260%3Ap2260%2C000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-20053993%3Alp1012728%3Ali%3Adec%3Adm;sid=385e59e53e4c8df83195187a38c28c19;dcid=4;src=clp;openedLpRecProp=1;ccpi=1
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เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่านัน่เองป้อมปราการยุคกลางประจ าเมือง แต่ก่อนจะเขา้ไปสู่อาณาเขต
ป้อมปราการนั้น ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการขา้มแม่น ้ าโอด (AUDE)  
ป้อมปราการการ์กาส  ซอนน์ (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึง
ภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปดว้ยถนนและโบสถ์สมยัโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวน
สองชั้ นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบก าแพง ปราสาทการ์กาสซอนน์" 
(CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ภายในร้ัวก าแพงเมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ์
กาสซอนน์ยคุกลาง ซ่ึงต่อมาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่: Hotel Kyriad Prestige Montpellier Ouest หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง           
วนัที6่   มงต์เปริเย  - กราส – โรงงานน า้หอม – คานน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองกราส Grasse ชมทุ่งดอกไม้ที่สวยงามระหว่างทาง เน่ืองจากแคว้นโพ

วองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไม้เพ่ือสกัดหัวน ้าหอมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฝร่ังเศส น าท่านชมข้ันตอนและ
กรรมวิธีผลิตหัวน ้าหอมในโรงงานฟราโกนาส  มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพสูง ราคา
พเิศษ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ เป็นเมืองที่สองของการท่องเทีย่วฝร่ังเศสตอนใต้ เป็น เมืองทีจั่ดงานที่มีช่ือเสียงไป
ทัว่โลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็น
เทศกาลภาพยนตร์ท่ี เก่ าแก่ ท่ี สุดในโลก
เทศกาลหน่ึง อาคารท่ีใช้ในการจ ั ดงานเป็น
อาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้ นในช่วงเทศกาล 
อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรู
อลงัการสักคร้ังหน่ึง ท่ี  ลานดา้นหน้าอาคาร 
มีรอยประทบัเท้าพร้อม ลายเซ็นต์ของดารา
ฮอลลีวู๊ด มีช่ือหลายคน หากใครท่ีคลัง่ไคล้
ดาราแลว้ละก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือ
ดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล PALAIS DES FESTIVALS ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบั
รอยมือไวใ้หเ้ป็นท่ีระลึก เมืองคานส์ยงัเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนท่ีทอดยาวริม
ชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท LA PROMENADE DE LA CROISETTE 
นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่: Mercure Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                
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วนัที7่ นีซ – มอนติ คาร์โล – ปารีส   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้ งอยู่
ทางตอนใต้ของฝร่ังเศส แวะชมเมืองมอนติคาร์โล 
เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบั
ของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง  60 เมตร 
ตามสไตล์ชยัภูมิของอศัวินในยุคกลาง น าท่านชม 
พระราชวังแห่งโมนาโค  ซ่ึงเป็นท่ีประทับของ
ประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบนัชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือ
ซ่ึงมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงราย วิหารโมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิง
เกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหรา  ของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ 
โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือน
ร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามต่ืนตาต่ืน
ใจมากมาย เมืองโมนาโคแม้จะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมี
ธ รรมช าติ รายล้อม  ม ากม ายแ ต่ก็ เต็ ม ไป ด้ว ย
วฒันธรรม และความงามของสถานท่ีอันยิ่งใหญ่
มากมายกลมกลืนไปกบัธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั ได้
เวลาสมควร น าท่านเที่ยวชม เมืองเก่านีซ  OLD 
NICE ถ่ายรูปคู่กบั จตุัรัสเมสซิน่า จตุัรัสซ่ึงประดับ
ดว้ยไมด้อกนานาพนัธ์ุ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยงัมี
น ้าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยูเ่รียงราย  ซ่ึงนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทาง
ตอนใตข้องฝร่ังเศสเป็นยา่นซ้ือของฝากจากนีสในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเล่ียนให้ชิม เป็นท่ีอยูข่องพวก
คนพื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมยัคริสศตวรรษท่ี18 น าท่านชม โบส์ถรัชเซีย ST NICOLAS (EGLISE RUSSE) 
เป็นโบส์ถรัชเซียแห่งเดียวท่ีถูกสร้างนอกรัชเซียท่ีในท่ีสุดยุโรป น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองตาก
อากาศในเขตโก๊ตดาชูร์  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าชมเมืองนีซ เมืองรีสอร์ท ใน กลางศตวรรษที่ 18 สถาปัตยกรรมแบบเจนวัส์เด่นตระหง่านให้ผูม้าเยือนได้

หลงใหล อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัห้า
ของประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย จากนั้นเท่ียวชมย่าน DOWNTOWN ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตล์เจนัว ตรง
กลางกลุ่มอาคารเป็นหา้งดงัลา ฟาแยต็ ใหท้่านมีเวลาชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร/น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.00 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส โดยเท่ียวบิน.... 
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20.25 น. เดินทางถึงมหานครปารีส จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที:่    Novotel La Defence Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                             
วนัที8่  ปารีส - พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือ - ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
  น าท่ าน เข้ าชมภายใน  “พิพิ ธภัณ ฑ์ ลูฟ ร์” เป็ น

พิพิธภัณฑ์ท่ีส าคัญและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกเป็นสถานท่ีตั้ งแสดงศิลปวตัถุนับช้ินไม่ถ้วน 
อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูป
ป้ันวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลกัทาส ของไมเคิล แอง
เจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้้วยปิรา
มิดกระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนมาในปี ค.ศ.1989 จากน้ันน าคณะ “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชม
สถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 
อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม 
พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์แซงวาล้ีด พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมลานประวัติศาสตร์ “จัตุรัสคองคอร์ด”Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั

ตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิต โดยกิโยตินในสมัยปฏิวติัฝร่ังเศสชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” 
(Champs-Elysees) ท่ีมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่ม
ร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็น
ถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลกชม“ประตูชัย”Arc 
de Triompheสัญลักษ  ณ์แห่งชัยชนะท่ีจกัรพรรดิน
โปเลียนให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805 น าท่านถ่ายรูปคู่
กบัหอไอเฟล บริเวณ “จตุัรัสทร็อคคาเดลโร” ตรงจุด
ท่ีเรียกว่ามีความสวยงามท่ีสุดในการถ่ายรูปคู่หอไอ
เฟล น าคณะช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free 
อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ  น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง 
และ จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  

ค ่า อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช๊อปป้ิง......... 

พกัที:่     Novotel La Defence Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง           
วนัที9่ ปารีส – ชมเมือง – กรุงเทพฯ              
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 ไดเ้วลาพอสมควร พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย)เพื่อให้

ท่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
13.30น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 931 

วนัที1่0    กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*********************************************** 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 
          ออกเดนิทางช่วง 

  
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

11-20 เม.ย. 2561 105,900 105,900 105,900 27,900 
26 เม.ย.-05 พ.ค. 2561 103,900 103,900 103,900 27,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปารีส // ปารีส-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

  

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ

คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
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 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


