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วันที ่1 Bangkok – Frankfurt 
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน H/J ของสายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อิน 
23.50 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 

วันที ่2 Frankfurt / Strasbourg / Orbanai 
06.00 น.       ถึงนครแฟรงคเ์ฟิรต์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร รถโคช้รอรบัคณะแลว้เดินทางสู่เมอืงสตราสบรูก์ 
12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย        ชมเมืองสตราสบรูก์ เมืองแห่งนกกระสา สตราสบรูก์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ อลัซาค (Alsace) 
                     มีแม่น า้อีลไหลผ่านลอ้มรอบ เกาะกรอ็งดีล และย่าน  Petite France  โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยคุ    
                     กลางดว้ยสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนกึ่งไมซุ้ง ท่ียงัคงอนรุกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดี เขตเมืองเก่าแห่งนีจ้ึงไดร้บั 
                     การขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึน้ชื่อฝรั่งเศสอีกดว้ย มหา 
                     วิหารสตราสบรูก์ มหาวิหารสถาปัตยกรรมโกธิคสดุวิจิตรตระการตาซึ่งเป็นศาสนสถานส าคญัของเมือง จตัรุสั  
                     Place Kléber สถานท่ีจดัตลาดครสิตข์นาดใหญ่อลงัการกลางลานกวา้ง ท่ีนี่เป็นตลาดครสิตม์าสเก่าแก่ที่มี 
                     ความเป็นมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1517 เดินทางสู่เมืองโอแบกเน่ 
18.30 น.        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักโรงแรม  Le Parc Hôtel Obernai & Spa **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่3 Chateau Haut-Koenigsbourg / Ribeauville / Riquewihr 
09.00 น. น าคณะไปชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแควน้อลัซาค Chateau Haut-Koenigsbourg (โอต-์เกอ-นกิส-์

บรูก์) สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่ 12 โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุกลาง ตวัปราสาทตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 
800 เมตรเหนือที่ท่านจะไดช้มทศันียภาพของทุง่ราบอลัซาค และป่า Vosges ในยามอากาศดีทา่นสามารถชม
ความกวา้งใหญ่ของผืนป่าแบล็คฟอเรสต ์ เป็นเวลากว่า 9 ศตวรรษที่ปราสาทแห่งนีส้ั่งสมเรื่องราวของการ
ขดัแยง้ในยโุรป และการขึน้สู่อ  านาจของศกัดินาอาทิ ลอรด์, กษัตรยิ ์และจกัรพรรดิ์ จนถงึวนันีม้ีนกัท่องเท่ียวเขา้
ชมมากว่า 6 แสนคนตอ่ปี เป็น 1 ใน 80 ปราสาทหินยคุกลางของภมูิภาคแห่งนี ้

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัเมนพูืน้บา้น “ฟัวกราส”์ สตูรตน้ต ารบัของแควน้อลัซาค ท่านทีช่ื่นชอบสามารถซือ้
เป็นของฝากทางบา้นได ้

บ่าย น าท่านชมหมู่บา้นท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีสวยที่สดุในฝรั่งเศส Les Plus Beaux Villages de 
France หมู่บา้นแสนสวย Ribeauville (คร-ิเบอ-วิล-เล่) และ Riquewihr (เครก-เวีย) อญัมณีเมด็งามที่ซ่อนตวั
อยู่กลางไรอ่งุ่น เมืองที่ก่อก าเนิดมาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 8 เป็นหมู่บา้นท่ีร  ่ารวยไปดว้ยมรดกทางสถาปัตยกรรมสดุ
ขีดในยคุกลาง บา้นกึ่งไมซุ้งเรียงรายตลอดเสน้ทางเดิน ประดบัไปดว้ยดอกไมห้ลากสี ป้ายเหล็กดดัตกแตง่หนา้
รา้นคา้ใหด้มูมีนตข์ลงั อาคารบา้นเรือนแต่ละหลงัทาดว้ยสีแบบพาสเทลแลดูกลมกลืนเป็นท่ีนา่ประทบัใจยิง่ 
เหมือนเราท่านหลดุมาในโลกแหง่เทพนิยายที่งดงาม 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
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วันที ่4 Equisheim / Kayserberg / Colmar 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. เชา้วนันีน้ าคณะไปชมหมู่บา้นท่ีสวยที่สดุในฝรั่งเศสอีกแห่งหนึ่ง Equisheim (เอ-กี-ไซม)์ นอกจากนีย้งัไดร้บัการ

คดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 22 หมู่บา้นของรายการ Le Village Préféré des Français 2013 อีกดว้ย Rue de 
Rampart ถนนคนเดินปดูว้ยหนิแบบโบราณที่จะน าทา่นไปชมสถานท่ีส าคญัในประวตัิศาสตรท์ัง้ 9 แห่ง 
หมู่บา้นท่ีโอบลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงโบราณอีกหน่ึงแหง่ที่คณุจะหลงใหล ส าหรบัท่านท่ีชื่นชอบไวน ์ หมู่บา้นนีม้ี
ชื่อเสียงในการผลิต Grand Crus ชัน้เลิศของอลัซาค เราจะขอน าท่านไปเยือนอีกหนึ่งหมู่บา้น Kaysersberg 
(เก-เซอร-์เบิรก์) เจา้ของรางวลัหมู่บา้นแสนสวยของ  Le Village Préféré des Français 2017 ดว้ยขนาดความ
ใหญ่ของหมู่บา้น ในสมยัยคุกลางถือไดว้่าเป็นศนูยก์ลางของการปกครอง และเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยภมูิ
ประเทศเป็นประตสูู่หบุเขา Weiss และเชื่อมต่อสู่แควน้ Loraine ที่นี่จึงร  า่รวยดว้ยเป็นเมืองการคา้และการ
อตุสาหกรรมการแกะสลกัมาแต่โบราณ ปัจจบุนัหมู่บา้นแห่งนีย้งัคงไวด้ว้ยเส่นหข์องบา้นแบบกึ่งไมซุ้ง รา้นคา้
ขายของที่ระลกึ รา้นขนมของอลัซาคทัง้บิสกิต เคก้ และขนม Kougelhopf (ค-ูกล็ฟ-เฟอร)์ ท่ีเห็นอยู่ทั่วไป 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย กลบัเขา้สู่เมือง Colmar เจา้ของรางวลัอนัดบัท่ี 3 ของสถานท่ีท่องเที่ยวที่ดีที่สดุของยโุรป เมืองอนัแสนโรแมนติ

กแห่งนีม้คีวามหลากหลายที่ท่านไม่ควรพลาด Little Venice สายแม่น า้ Lauch ที่มีอาคารแบบกึ่งไมซุ้งตัง้เรียง
รายสองฝ่ัง สดุแสนจะโรแมนติก บา้นเรือนเดิมเคยเป็นท่ีอาศยัของคนท าไวน,์ คนตกแต่งสวน, คนพายเรือ ไดร้บั
การอนรุกัษ์ใหด้งูดงามเสมือนหน่ึงนครเวนิสนอ้ยแห่งฝรั่งเศส ชมสถาปัตยกรรมที่เกา่แก่อกีแห่งของเมืองคือ
ตลาด Covered สรา้งดว้ยอฐิแดงตัง้แต่ปี 1865 ปัจจบุนัเป็นทัง้ตลาดสด และรา้นอาหารแบบ bistro ส าหรบั
ชาวเมืองและนกัท่องเที่ยวที่ออกมานั่งตรงเทอเรซ รมิแม่น า้ ประดบัไปดว้ยดอกไมห้ลากสีสนั ปล่อยเวลาไปกบั
สายน า้ที่ไหลเอื่อย กลบัเขา้สู่ในกลางเมืองมีโบสถเ์ซนตม์ารต์ิน สรา้งเสรจ็ในศตวรรษที่ 14 ใชเ้วลาในการ
ก่อสรา้งยาวนานกว่า 100 ปี ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางของเมืองและแหล่งชอ้ปป้ิงของคนเมืองอกีดว้ย 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่5 Colmar / อังซี - เกรน็อบ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่เมืององัซี  เมืองติดทะเลสาบท่ีน่ารกัและแสนสงบ หรือ "ไข่มกุแห่งเทือกเขาแอลป์ในฝรั่งเศส" เป็น

ฉายาของเมืองนี ้หรือบางคนกล่าวว่าเป็น “Venice of the Alps” ดว้ยความที่เมืองติดทะเลสาบและมีคลองตดั
ผ่านเมืองมากมายหลายสาย และยงัมีแม่น า้ “Thiou” ที่กัน้กลางระหวา่งส่วนท่ีอยู่อาศยัและเมอืงเกา่อีกดว้ย 
และนี่คือแลนดม์ารค์ส าคญัของเมืองอนัซีนี ้ “Le Palais de l’Île” ที่เป็นสถานท่ีที่ถกูสรา้งขึน้บนเกาะขนาดเล็ก
กลางทะเลสาบ สถานท่ีแห่งนีถ้กูใชเ้ป็นคกุและศาลเพื่อจ าคกุและตดัสินคดีผูก้ระท าความผิดจนถึงสมยัการ
ปฏิวตัิในประเทศฝรั่งเศส ปัจจบุนัเป็นภาพแลนดม์ารก์ที่ใชใ้นการโปรโมตการท่องเที่ยวของเมือง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



4 
EUR37_LAVENDER FRANCE 10 DAY_JUN-JUL’23 

บ่าย เที่ยวชมเมืองกบัสถานท่ีเก่าแก่ในประวตัิศาสตร ์THE OLD TOWN HALL, โบสถ ์“Notre-Dame de Liesse” 
THE SAINTE-CLAIRE GATE มีนาฬิกาเรือนยกัษต์ิดอยู่ท่ีดา้นบน PONT DES AMOURS หรือ “The Love 
Bridge” สะพานแห่งรกั ว่ากนัวา่ถา้คู่รกัคู่ไหนมาจบูกนัท่ีสะพานแห่งนี ้จะครองคูก่นัไปจนชั่วนิรนัดร ์นบัเป็นอีก
สถานท่ีที่โรแมนติคมากอกีที่หน่ึงในเมืองอนัซีนีเ้ลยทีเดยีว และสวนสาธารณะรมิทะเลสาบ ที่นั่นเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของนกนางนวลจ านวนมากที่รอใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาทกัทายอยา่งเป็นกนัเอง เป็นอีกมมุถา่ยรูปท่ีน่า สนใจ วิว
ทะเลสาบจากธรรมชาติที่เรียบงา่ย แต่งดงามเกินจะบรรยาย  

 เดินทางสู่เมืองเกรน็อบ เมืองท่องเที่ยวทางตะวนัออกเฉียงใตข้องฝรั่งเศส ตัง้อยู่ในหบุเขาและมีพืน้ท่ีอยู่ติดกบั
เทือกเขาแอลป์ ซึ่งจะเห็นเป็นฉากหลงัซึ่งมีทศันียภาพท่ีสวยงาม ท าใหเ้มืองนีม้ีฉายาวา่ 'Capital of the Alps' 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักโรงแรม Mercure Grenoble Centre Président hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่6 เกรน็อบ – LAVENDER FIELD - อาวีญง 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่เมืองวาลองโซล (Valensole)  ทุ่งลาเวนเดอร ์ดอกไมสี้มว่งแหง่เมืองวาลองโซล 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เที่ยวชมทุ่งดอกลาเวนเดอร ์บานสะพรั่งสดุลกูหลูกูตา สถานท่ีท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคน ที่เมืองวาลอง

โซล เป็นทุ่งลาเวนเดอรท์ี่ใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดงัที่สดุในโลก ในแควน้โพรวองซ ์ (Provence) แหง่นีเ้ป็นท่ีรูจ้กั
กนัแพรห่ลายจากความสวยงามและมีเสน่หข์องวิวสดุลกูหลูกูตาของทุ่งดอกลาเวนเดอร ์รวมไปถงึหมู่บา้นเล็กๆ
ที่มีเสน่หน์่าหลงใหล (ทุ่งดอกลาเวนเดอรจ์ะบานสะพรั่งเตม็ที่ประมาณ ปลายเดือนมิถนุายนไปจนถึงประมาณ
กลางเดือนสิงหาคม ชว่งที่สวยที่สดุและน่าไปท่ีสดุเห็นจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม) 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักโรงแรม Avignon Grand Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดียวกัน 
วันที ่7 อาวีญง - หมู่บ้านกอรด์ส ์- โบสถ ์เซนัก - รถไฟ TGV - ปารีส 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่หมู่บา้น Gordes “กอรเ์ดส”์ Gordes หมู่บา้นสวยที่มเีสน่หใ์นแควน้โพรวองซ ์ การคดัเลือกใหเ้ป็น

หมู่บา้นท่ีสวยที่สดุในฝรั่งเศส หมู่บา้นตัง้อยู่บนเนินเขาที่เป็นท่ีรูจ้กัมากที่สดุ ดว้ยอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นหินสี
ขาวปลกูอยู่บนหนา้ผาสงู ไล่เรียงกนัไปบนเนิน อาคารบา้นเรือนที่สรา้งขึน้ใหม่ในหมู่บา้นจะตอ้งสรา้งดว้ยหิน
และมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งใหเ้หมือนอาคารเกา่ ๆ หา้มมิใหม้กีารลอ้มรัว้หรือก าแพง และไปเยือนโบสถ ์Notre-
Dame of Sénanque Abbey โบสถแ์ละคอนแวนซท์ี่สรา้งมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ที่นี่ยงัเป็นอารามที่พกั
ของบาทหลวงที่มีการเลีย้งผึง้, ปลกูลาเวนเดอร ์ และโรงเหลา้ ในบรเิวณโบสถจ์ะมีรา้นขายสินคา้ที่ผลิตไดใ้น
โบสถ ์เป็นผลิตผลจากผึง้ เช่นน า้ผึง้, แยม, ลาเวนเดอร ์และไวน ์ผลิตภณัฑพ์ืน้บา้นท่ีควรคา่แกก่ารซือ้หา 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย             รถโคช้ส่งคณะที่สถานีรถไฟอาวีญง น าทา่นเดินทางสู่มหานครปารีส โดยรถไฟดว่น TGV  
                   (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ช.ม.เศษ) 
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19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า                น าคณะล่องเรือ Bateaux Mouches บรษิัทเรือน าเที่ยวก่อตัง้และเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1949 เพื่อล่องเรือชม

ความสวยงามและอลงัการของมหานครปารีสมายาวนาน สองฟากฝ่ังของแม่น า้แซนนไ์ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 
“พิพิธภณัฑท์ี่มีชวีิต” 

พักโรงแรม Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse TGV **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกนั 
วันที ่8 ปารีส - พระราชวังแวรซ์ายส ์- ช้อปป้ิง 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. พระราชวงัแวรซ์ายส ์ (Palace of Versailles) พระราชวงัที่ยิง่ใหญ่ที่สดุในพืน้ปฐพี ไดร้บัการยอมรบัว่างดงาม

มากที่สดุของโลก หลงัจากที่มกีารบรูณะใหม่ พระราชวงัแห่งนีไ้ดร้บัความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเที่ยวที่
ตอ้งการจะเขา้ชมความสวยงามทัง้สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ The Palace, The Gardens, The Estate of Trianon, The Royal Stables และ The Park ตวัอาคารหลกั
คือ The palace ที่มีสถาปัตยกรรมแบบบาโรค-รอคโคโค แบ่งเป็นหอ้งมากกว่า 700 หอ้ง หนา้ต่างอกีกวา่ 2,000 
บาน และบนัไดราว ๆ 60 บนัได หอ้งที่ถือเป็นไฮไลทข์องที่นี่คือ หอ้ง The Hall of Mirrors มีหนา้ตา่งทัง้หมด 17 
บานผนงัตกแต่งดว้ยภาพวาดและโคมไฟสดุอลงัการ อนัเลื่องชื่อทัง้ความงามและทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร  ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย        น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้น าของฝรั่งเศส ในรา้น Duty Free (ปลอดภาษี) และสินคา้แบรนดเ์นมนานาชนิดใน

หา้งสรรพสินคา้แบบวนัสต็อป Galleries La Fayatte หา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สดุและมีชื่อเสียงที่สดุของปารีส 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักโรงแรม Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse TGV **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกนั 
วันที ่9 ปารีส - เดนิทางกลับ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน ชารล์ เดอ โกล เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
13.50 น. สายการบินไทย น าทา่นออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ TG 931 
วันที ่10  เดินทางกลับถึงประเทศไทย 
05.55 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
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Period Adult Child  
4-11 yrs. 

Child 4-6 yrs. 
No Bed 

Single Supp. No Ticket 

30 มิ.ย. – 09 ก.ค. 2566 148,000 133,500 118,500 19,500 38,000 / 28,500 
15 – 24 กรกฎาคม 2566 148,000 133,500 118,500 19,500 38,000 / 28,500 
ค่าทวัรร์วม : 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2565  
o ตั๋วรถไฟชัน้ 2 TGV จากเมืองอาวญีง - ปารีส 
o ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
o ค่าเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายน ์พรอ้มไกดท์อ้งถิ่นบรรยายภาษาไทย , ค่าเรือล่องแม่น า้แซนน ์
o ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณี
ที่ท่านตอ้งการ หอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะ
ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมกีารเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 
o ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที
ท่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพื่อความเหมาะสม 
o ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 € / ท่าน / วนั 
o ค่าธรรมเนียมวีซา่ฝรั่งเศส (เชงเกน้) 
o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ
สญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ
ดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั สายการบินภายในประเทศไดน้ า้หนกักระเป๋า 23 กิโลกรมั ใบเล็กไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนังสือเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีท่างบริษทัจัดให้ ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดยีว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
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การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ ช าระเงินมดัจ า 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหน่ึงทา่น (Non 
Refundable) ภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์
ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง
บรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 
การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-45 วนั คืนเงินมดัจ าทวัร ์โดยหกัค่าด าเนินการในการท าวซี่า+คา่บรกิารในการท าวี
ซ่า 
2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่นอ้ยกว่า 45-30 ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว ให้
คืนเงินค่ามดัจ า โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่จ่ายจรงิไปแลว้ 
3. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจาก
เงิน ค่าบรกิารท่ีตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
3.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
3.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบิน 
3.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
4. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว ให้
คืน 50% ของเงินค่าบรกิาร 
5. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบนอ้ยกว่าสิบหา้วนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  ไม่
ตอ้งคืนเงิน 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้มกีารปรบัเปล่ียนจากประกาศในราชกิจจานเุบกษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ
หลงัการระบาดของโรคโควิด แหง่พระราชบญัญตัิธุรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 
มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี ้
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
• เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
• ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
• ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
• ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
• บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา
หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อ
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หวอด ประทว้ง ยยุง ใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร ์
ไลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสม 
ไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบิน  
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 01 เมษายน 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ ไม่รวม เสาร-์อาทติย ์และวันหยุด 

(การขอวีซ่าประเทศฝร่ังเศสผู้เดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่า
ประเทศฝร่ังเศส) 

**ส าหรับท่านทีเ่คยสแกนลายนิว้มือในกลุ่มเชงเกน้ในระยะเวลา 3 ปี กรุณาแจ้งบริษัทฯล่วงหน้า** 

• พาสปอรต์ทียั่งไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนกอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่า
จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอืน่ ต้องน าไปแสดงด้วยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัติวี
ซ่า 

• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกนิ 6 
เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุล /ส าเนา
ทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนา 

• สูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์ 

• หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกดัทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ
เท่าน้ันโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดือนในปัจจุบนั, วันเดือนปีทีเ่ร่ิมท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่
ขอลางานเพือ่เดินทางไปท่องเทีย่ว หลังจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลา และสลิป
เงนิเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

• กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษัทที่
คัดไว้ไม่เกนิ 6  เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงนิของบริษทั ย้อนหลัง 6 
เดือน Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน การเงนิต้องอพัเดทเป็นเดือน
ปัจจุบัน ควรเลือกเล่มทีมี่การเข้าออกของเงนิสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เหน็ว่ามี
ฐานะการเงนิเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชีใดบัญชหีน่ึงในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 
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• กรณีทีบ่ริษทัของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางใหก้ับผู้เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แล้ว ทางบริษทัจะต้องออกจดหมายอกีหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 
และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลทีจั่ดการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
กรณีทีเ่ป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสอืรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตวัจริง   

• กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอม 
โดยทีบ่ดิา, มารดาจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดนิทางไปกับอีกท่านหน่ึง
ได้ ณ ทีว่่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

• การบิดเบอืนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแล้ว และหากตอ้งการขอย่ืนค า
ร้องใหม่ กต็้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

• กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูต 
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า
ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

