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8 วัน ฝรั่งเศสริเวียร่ า ลาเวนเดอร์ ซีซั่น

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ***
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
69,900 บาท
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่ างๆ)
นีซ – อองตีบส์ – แซงปอลเดอวองซ์ – หมู่บ้านเอซ – โมนาโค – มอนติคาร์ โล – มาร์ กเซย์ (พักค้าง 2 คืน)
ทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล – เอ็กซ์ อองโพรวองซ์ – โรงงานลอคซิทาน (Occitane factory) – อาร์ วญ
ิ ง
เรอมูแล็ง – ปงต์ดูการ์ – นีมส์ – การ์ กาสซอนน์ – ตูลูส – โรงงานแอร์ บัส

12-19 ก.ค./ 15-22 ก.ค. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค./ 9- 16 ส.ค.2562
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8 วัน ฝรั่งเศสริเวียร่ า ลาเวนเดอร์ ซีซั่น
วันแรก
18.30 น.
21.45 น.

วันที่สอง
04.00 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอที วีส่ว นตัว ทุ ก ที่ นั่ง และสายการบิ นฯ มีบริ ก าร อาหารค่ าและอาหารเช้า
ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
นีซ – อองตีบส์

10.35 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1813 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินนีซ (NCE)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองท่าสาคัญอีกเมืองหนึ่งอยูต่ ิดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ถูกขนานนาม
ว่า “เฟรนช์ริเวียร่ า” นีซเป็ นมากกว่าเมืองหลวงของ Cote D' Azur เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ในฝรั่งเศส ซึ่ง
อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม , ซากปรักหักพัง, พิพิธภัณฑ์, ร้านเสื้ อผ้า, ตลาดกลางแจ้ง
ภัตตาคารที่น่าดึงดูดและชีวิตในยามค่าคืน ทาให้นีซเป็ นสถานที่ยอดเยีย่ มที่น่าไปเยีย่ มชม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ พร้อมลิม้ ลองเมนู เป็ ดฝรั่งเศส

บ่าย

นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองอองตี บส์ (Antibes) เมืองที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั เมืองนี ซ มีเสน่ ห์เย้ายวนของเฟรนช์ริเวียร่ า
ผสมผสานกับวัฒนธรรมศิลปะที่รุ่งเรื องและประวัติศาสตร์ของกรี กและโรมันที่น่าตื่นตาตื่ นใจ เมืองนี้เริ่ มด้วย
การเป็ นอาณานิ คมกรี ก ที่ชื่อว่าอันติ โปลิส ซึ่งในที่สุดได้กลายมาเป็ นอาณาจักรโรมัน และการค้ามีบทบาท
สาคัญในประวัติศาสตร์ ของอองตีบส์ แต่ในช่วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 20 ยุค สมัยใหม่ได้เริ่ มต้นขึ้น โดย

08.30 น.
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กลายเป็ นจุดหมายการพักผ่อนตามแฟชัน่ ของเหล่าคนดังอย่างเช่น ชาร์ ลี แชปปลิน , มาร์ ลีน ดีทริ ช และเอฟ
สก็อตต์ ฟิ ตซ์เจอรั ลด์ นาท่านเที่ ยวชมเมืองอองตีบส์ ซึ่งแบ่งออกเป็ นสองส่ วน โดยพื้น ที่ชายหาดชูอานเล
แปงส์ อยูท่ างฟากชูอานเลแปงส์ โรงแรมและต้นปาล์มเรี ยงรายไปตามผืนทรายขาวและผืนน้ าที่อบอุ่น เมื่ออยู่
ในพื้นที่น้ ี นาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ ที่มหัศจรรย์เหนื อคาบรรยาย ชื่นชม
กับการออกแบบที่ทนั สมัย โครงสร้างที่เป็ นวงรี ระแนงคลุมรู ปตาข่าย นาท่านเข้าชมวิหารอองตีบส์ (Antibes
Cathedral) ซึ่งอยูท่ างฟากตะวันออกของตัวเมือง ชื่นชนด้านหน้าอาคารสี แดงสลับขาวสไตล์อิตาเลียน ซึ่งมี
อายุยอ้ นกลับได้ถึงตอนบูรณปฏิสังขรณ์ ในศตวรรษที่ 18 จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ (Picasso
Museum) ซึ่งตั้งอยูใ่ นปราสาทที่เป็ นบ้านของศิลปิ นชาวสเปนผูน้ ้ ี เป็ นเวลาหกเดือนใน ค.ศ. 1946 นาท่านเดิน
ชมผลงานศิลปะอันน่าตื่นตาตื่นใจในแกลเลอรี ซึ่งรวมถึงจิตรกรรมและภาพวาดของปิ กัสโซและผลงานโดย
ศิลปิ นท่านอื่น
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mercure Center Notre Dame Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้า

นีซ – โมนาโค – มอนติคาร์ โล – แซงปอลเดอวองซ์ – หมู่บ้านเอซ – มาร์ กเซย์ (พักค้าง 2 คืน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครรัฐโมนาโค (Monaco) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ซึ่งเป็ น
ชื่อเรี ยกประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งส่วนสุดท้ายของฝรั่งเศส จัดเป็ นประเทศที่เล็กเป็ นอันดับ 2
ของโลกรองจากนครรัฐวาติกนั ในอิตาลี รัฐโมนาโคถูกล้อมรอบด้วยประเทศฝรั่งเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
มีพ้นื ที่ของประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีเมืองหลวงชื่อว่า “โมนาโค-วิลล์” ยังคงเป็ นประเทศที่
ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย โดยมีเจ้าผูค้ รองนครราชรัฐเป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ มีราชวงศ์กริ มาลดี
ปกครองสื บทอดมากว่า 700 ปี นาท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (The Cathedral of St. Nicolas) สถานที่ฝัง
พระศพของเจ้าหญิ งเกรซแห่ ง โมนาโคและราชวงศ์ก ริ มาลดี โดยเจ้าหญิงเกรซได้สิ้นพระชนม์เมื่อวัน ที่ 4
กันยายน ค.ศ.1982 ด้วยพระชนมายุเพียง 52 พรรษา เจ้าหญิงเกรซและเจ้าหญิงสเตฟานี พระราชธิดาได้ขบั รถ
มุ่งสู่ โ มนาโคจากที่ ประทับในชนบทและเกิ ด อุ บัติ เหตุ ทางรถยนต์พลิ ก คว่า ตกจากไหล่ เนิ น เขาและทรง
สิ้นพระชนม์ในวันรุ่ งขึ้น โดยพระศพของเจ้าหญิงเกรซได้รับการฝังไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ และต่อมาในปี ค.ศ.2005
เจ้าชายเรนิเยร์ก็ถูกฝังไว้เคียงข้างเจ้าหญิงเกรซ จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปพระราชวังหลวงแห่ งโมนาโค (Prince's
Palace of Monaco) พระราชวังที่เป็ นที่พานักอย่างเป็ นทางการของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์กริ มาลดีมาตลอด ตั้งแต่
เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 จนถึงปั จจุบนั อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ยา่ น คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล (Monte Carlo CASINO) โดยคาสิ โนในโมนาโกนั้นเปิ ดเป็ นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 เจ้าชายชาร์ ลส์ที่ 3 ได้มีคาสั่งให้สร้างคาสิ โนแห่ งมอนติคาร์ โลขึ้น
ซึ่งปัจจุบนั นี้คาสิโนกลายเป็ นตัวการสาคัญในการดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาในโมนาโคอย่างมากมาย อิสระ
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ให้ท่านบัน ทึก ภาพความยิ่งใหญ่ ข องอาคารและสิ่ งก่ อสร้ างภายในมอนติ ค าร์ โ ล จากนั้น น าท่านขึ้ นชมวิว
ตระการตาของท่ าเรื อยอทช์ของมหาเศรษฐี จากทัว่ ทุ ก มุมโลกที่ บริ เวณ โมนาโค-วิลล์ ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ
พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์กริ มาลดี จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งร้านค้าในย่านนี้ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมือง แซง ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็ นเมืองที่ต้งั อยูบ่ นยอดเขาเหนือชายหาดริ เวียร่ า ซึ่งปัจจุบนั ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทาง
ของบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะโบราณยุคกลาง นาท่านเดินชมความงามของอาคารบ้านเรื อนที่
สร้างขึ้นด้วยหิน ประดับประดาไปด้วยต้นไม้หลากสีสนั ตามแบบฉบับของเมืองยุคกลาง ชมลานน้ าพุโบราณ
ซึ่งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมือง สร้างขึ้นในแบบโปรวองซ์ ในช่วงปี ค.ศ. 1615 ถือว่าเป็ นลานน้ าพุที่มีชื่อเสี ยงมาก
ที่สุดในฝรั่งเศส ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นสถานที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กบั บรรดาจิตรกรและช่างภาพจานวน
มากอีกด้วย จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ซ่ึงตั้งอยู่ที่บริ เวณจุดสู งสุ ดของตัวเมือง ชมกาแพงเมืองเก่าที่ได้รับการ
บารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มีป้อมปื น ซึ่งในอดีตได้ถูกใช้สาหรับป้องกันเมืองจากเหล่าศัตรู ปัจจุบนั
ป้อมปื นแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสรณ์ของการต่อสู ท้ ี่สาคัญอีกแห่งของเมือง ได้เวลานาท่านเดินทางสู่
หมู่บา้ นเอซ (Eze) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ) หมู่บา้ นเอซ มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 10 เคยอยู่ภ ายใต้การปกครอง มาแล้วจากหลายฝ่ าย ซึ่งเรื องอานาจในอดีต เช่ น
ช่วง ศตวรรษที่ 12 ขึ้นอยูก่ บั Le comte de Provence ช่วง ศตวรรษที่ 14 ขึ้นอยูก่ บั la Maison de Savoie เป็ นต้น
จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยงั เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยู่บนภูเขา สู ง
จากระดับน้ าทะเล 429 เมตร เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บา้ นจะเห็นบ้านเรื อนที่สวยงาม ถึ งแม้จะปรับปรุ งซ่อมแซม
แม้กระทั้งสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยงั คงเค้าและเหลือร่ องรอยประวัติศาสตร์ ในอดีตให้เราเห็นอยู่บา้ ง นาท่านเดิน
เล่นภายในตัวหมู่บา้ น ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์ กแซย์ (Marseille) (ระยะทาง 225 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั AC by Marriott Marseille Velod Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
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วันที่สี่

มาร์ กเซย์ – ทุ่งลาเวนเดอร์ แห่งวาลองโซล – เอ็กซ์ อองโพรวองซ์ – โรงงานลอคซิทาน (Occitane factory)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวาลองโซล (Valensole) (ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อิสระให้
ท่านได้ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหู ลูกตา ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเพื่อเก็บความประทับใจหรื อเลือก
ซื้อสินค้าแปรรู ปจากดอกลาเวนเดอร์ ได้ตามอัธยาศัย (ช่วงฤดูกาลลาเวนเดอร์ คือ ช่วง กลางมิถุนายน – กลาง
สิงหาคมของทุกปี หากไม่ใช้ช่วงดังกล่าวจะมีการปลูกพืชอย่างอื่นแทน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (Aix en Provence) (ระยะทาง 71 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง) เมืองสวยที่สุดเมืองหนึ่ งของฝรั่งเศส เป็ นเมืองตากอากาศยอดนิ ยม เนื่ องจาก มีอากาศอบอุ่น ศิลปิ น
และนักเขียนหลายคนอพยพจากปารี สลงมาอยูแ่ ถบนี้เนื่องจากสีสนั ที่สดใสของธรรมชาติน้ นั เป็ น แรงดลใจให้
วาดภาพได้อย่างสวยงาม อาทิ เซซาน แวนโก๊ะ และปิ กาสโซ นอกจากนี้ ยังมีดาราและผูท้ ี่มีชื่อเสียงในวงสังคม
มากมายมาซื้อบ้านอยูใ่ นดินแดนแถบนี้ และด้วยอาคารบ้านเรื อนที่เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบบาโร้คอันหรู หรา
มากมายที่หลงเหลือมาจนถึงปั จจุบนั จึง ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก โดยเฉพาะ
ถนนสายเก่า แกสตง เดอ ซาปอคต้า และกูร์มิคาโบ อันรื่ นรมย์ ส่วนรอบๆ เมืองนั้นงดงามด้วยบรรยากาศชาย
ทุ่งอันแสนสงบ แล้วนาท่านเดินเล่นบนถนน กูร์ส มิราโบ ถนนสายสาคัญที่สุดของเมืองที่สองฟากถนนปลูก
ต้นไม้รื่นรมย์ตลอดทาง และมีน้ าพุประดับประดาอยูบ่ นถนนเป็ นระยะๆ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองมานอค
(Manosque) เพื่อเข้าชมโรงงาน L’OCCITANE น าท่ านชมกรรมวิธีและเทคนิ ค การผลิตที่ น่ าสนใจของ
ผลิต ภัณ ฑ์บารุ งผิว ชื่ อดังของประเทศฝรั่ งเศส รวมถึงประวัติ ค วามเป็ นมาของแบรนด์น้ ี ตั้งแต่เริ่ มก่ อตั้ง
จนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ แล้วให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจาก ร้าน L’OCCITANE ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่
เมืองมาร์กเซย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั AC by Marriott Marseille Velod Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
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วันที่ห้า

มาร์ กเซย์ – อาร์ วญ
ิ ง – เรอมูแลงส์ – นีมส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง อาร์วิญง (Avignon) (ระยะทาง 96 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ถูกขนาน
นามว่า "เมืองแห่งพระสันตะปาปา" เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้ง
พระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริ สต์จกั ร (Catholic
Schism) นอกจากนี้อาร์วญ
ิ งยังเป็ นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศส ที่ยงั มีกาแพงเมืองเก่าที่ยงั อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ น าท่านเข้าชมพระราชวังของโป๊ ป (Palais De Papes) พระราชวังพระสันตะปาปาแห่ งนี้ เป็ น
สิ่งก่อสร้างของสถาปัตยกรรมในแบบโกธิคที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 จากนั้นนาท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานเซนต์ เบเนเซ่ (Pont SaintBénézet) หรื อที่หลายคนเรี ยกว่า สะพานแห่งเมืองอาร์วิญง (Pont d’Avignon) หรื อสะพานหัก สร้างเมื่อปี ค.ศ.
1177 ซึ่งเป็ นสะพานข้ามแม่น้ าโรนที่สร้างด้วยหินและยังหลงเหลืออยู่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
เล็กๆ ในจังหวัดการ์ แคว้นล็องก์ด็อก-รู ซียง ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานโรมันปงดูว ์
การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน้ าโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน สร้างพาดผ่านแม่น้ าการ์ดง เป็ นส่ วน
หนึ่ งของระบบส่ งน้ าของเมือ งนี ม ส์ มี ค วามยาวกว่า 50 กิ โ ลเมตร เพื่อ ส่ ง น้ า จากจากเมื อ งอู ว ์แ ซ็ส นัก
ประวัติศาสตร์ คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริ สต์ศตวรรษที่ 1 โดยสะพานแห่ งนี้ จดั เป็ นสะพานส่ งน้ าที่
สร้างในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยงั คงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่ งหนึ่ ง รองจากสะพานส่ งน้ าแห่ งเซโกเบีย และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนี มส์ นาท่านเที่ยวชม
เมืองนีมส์ (Nims) ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ซึ่งมีความเก่ าแก่ยอ้ นไปถึงยุคโรมัน นอกจากนี้
เมืองนีมส์ยงั เป็ นที่รู้จกั กันในประวัติศาสตร์ สาหรับสิ่ งทอ นาท่านชม 3 โบราณสถานที่สาคัญแห่ งเมืองนี มส์
คือ อัฒจันทร์ แบบโรมันโบราณ (Arena), วิหารโรมัน (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซึ่ง
สถานที่ท้งั สามยังคงอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ได้ถูกเรี ยกเป็ น"กรุ งโรมแห่งฝรั่งเศส" เลยทีเดียว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Atria Nimes Centre Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่หก

นีมส์ – การ์ กาสซอนน์ – ตูลูส – โรงงานแอร์ บัส (Airbus Factory)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ น ทางสู่ เมืองการ์ กาสซอนน์(Carcassonne) (ระยะทาง 202 ก.ม. ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.45
ชัว่ โมง) อีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รู ซียง และยังเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่
มาตั้งแต่ ยุค สมัยก่อนโรมัน ซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองป้ อมปราการยุค กลางที่ โดดเด่ นแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศฝรั่งเศส โดยการ์กาสซอนน์ นั้นถูกแยกออกเป็ นสองส่วน “Cité de Carcassonne” ซึ่งเป็ นส่ วนเมืองเก่า
ที่ถูกล้อมรอบด้วยกาแพงเมือง และ “ville basse” ส่วนเมืองใหม่เป็ นบริ เวณปริ มณฑลรอบตัวเมืองเก่า นาท่าน
เข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (Carcassonne Castle) เป็ นปราสาทที่ต้ งั อยู่ภายในรั้วกาแพงเมือง อีกทั้งยังเป็ น
ศูนย์กลางของการ์กาสซอนน์ยคุ กลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี
ค.ศ. 1997 นาท่านชมป้อมปราการการ์ กาสซอนน์ (Fortress of Carcassonne) ป้ อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น
ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของกาแพงขนาดใหญ่จานวน
สองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกาแพง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองตูลูส (Toulouse) (ระยะทาง 94 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นาท่านเข้า
ชมโรงงานผลิตเครื่ องบินแอร์ บสั (Airbus Factory) ของบริ ษทั แอร์ บสั อินดัสตรี ส์ ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่
เมืองตูลูสแห่งนี้มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลขนาด 7 สนาม มีพนักงานกว่า 52,000 คน และระบบ
การรั กษาความปลอดภัยชั้น เลิศ แอร์ บสั เป็ นส่ วนหนึ่ งของ EADS Group (European Aerospace Defense
Space) จึงมีฐานการผลิตอยูท่ ี่ในประเทศแถบทวีปยุโรปได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอณาจักร และ
สเปน ชิ้น ส่ วนต่ างๆ จะถูก ผลิต จนเสร็ จ เรี ย บร้อยและลาเลีย งมาโดยเครื่ องบิ น ใหญ่ เพื่อส่ งมาประกอบยัง
โรงงานประกอบเครื่ องบิน บริ เวณของโรงงานแอร์ บสั แบ่งเป็ นโซนใหญ่ๆ ได้แก่ สานักงาน ศูนย์เครื่ องบิน
และห้องโดยสารจาลอง โรงงานประกอบเครื่ องบิน A330-340 โรงงานประกอบเครื่ องบิน A380 และศูนย์รับ
มอบเครื่ องบิน เครื่ องบินของแอร์บสั แบ่งเป็ น 4 ตระกูลได้แก่ A380 A330/340 A350 XWB และ A320 ให้ท่าน
ได้เยีย่ มศูนย์จาลองเครื่ องบิน โดยศูนย์น้ ีจะมีเครื่ องบินจาลองแต่ละรุ่ นไม่ว่าจะเป็ น A330 หรื อ A380 ภายในจะ
ตกแต่งในหลากหลายสไตล์ ในโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น First, Business หรื อ Economy class
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(*** การเข้ าชมโรงงานจะเข้ าชมได้ เฉพาะส่ วนที่ทางโรงงานจัดไว้ เท่ านั้นโดยทางโรงงานจะจัดรถสาหรั บการ
เข้ าชม และสงวนสิ ทธิ์ หากทางโรงงานมีกิจกรรมหรื อแขกพิเศษ หรื อตรงวันหยุดเสาร์ -อาทิ ตย์ และวันหยุด
อื่นๆ จะนาชมแหล่ งท่ องเที่ยวในเมืองตูลซู แทน)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mercure Toulouse Compans Caffa Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ตูลูส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม เมืองตูลูส (Toulouse) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นมีดิ -ปิ เรเน่ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของฝรั่งเศส
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสลับเนินเขา อากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์ เรเนี ยน ไม่หนาวเหน็บเหมือน
ตอนเหนือ ตึกรามบ้านช่องนิยมก่อสร้างด้วยอิฐดินเผาแบบโบราณสี แดงก้อนโตๆ เหตุน้ ี เองทาให้ เมืองตูลูส
ได้รับสมญานามว่า เมืองสีชมพู (Ville Rose) อาคารส่วนใหญ่จะเน้นสถาปั ตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
ยุคเรอเนสซองส์ แต่ละหลังมีความสู งเพียงไม่กี่ช้ นั เขตเมืองชั้นในนี้ มองเผินๆ คล้ายนครปารี สที่เป็ นเมือง
หลวงเช่นกัน และเป็ นเมืองแห่งการผลิตเครื่ องบิน Airbus ในปัจจุบนั นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์แซงต์ แซร์
แนง (La Basilique Saint Sernin) สร้างขึ้นราวคริ สต์ศตวรรษที่ 11-12 ศิลปกรรมสไตล์โรมันเนสก์ โบสถ์หลัง
นี้มีประวัติความเป็ นมายาวนาน ถูกทาลายครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยน้ ามือข้าศึกผูร้ ุ กราน แต่ชาวเมืองก็ต่อสร้างเสริ ม
ขึ้นใหม่เรื่ อยๆ จุดเด่นคือยอดโดมหรื อหอคอย ที่มีความสูงมากกว่าตึก 10 ชั้น สมัยก่อนใช้เป็ นที่เฝ้าดูขา้ ศึกที่จะ
เข้ามาโจมตีเมือง ภายในตัวโบสถ์โอ่อ่าอลังการบรรยากาศเข้มขลังปนลึกลับซึ่งจุคนได้นบั พัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

14.00 น.
16.30 น.
21.00 น.

นาท่านสู่สนามบินตูลูส เพื่อเชคอินและทา TAX Refund
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1806 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่แปด

กรุงเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.00 น.
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8 วัน ฝรั่งเศสริเวียร่ า ลาเวนเดอร์ ซีซั่น
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 12-19 ก.ค./ 15-22 ก.ค. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค./ 9- 16 ส.ค.2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุ ต่ากว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
69,900

9,500
66,900
29,900
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
85,000 – 120,000
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) หักค่าตัว๋ คืนให้ ( BKK- IST - NCE//TLS-IST -BKK)
23,000
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน) รายการนี้ ไม่ รวมค่าวีซ่า
3,500
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (TK), กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 3,500 บาท)
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ไทยรวม 30 ยูโร คิดเป็ นเงิน 1,140 บาท โดยจะเรี ยกเก็บในอินวอยซ์ยอดเต็ม
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดิน ทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิน ทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
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 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศฝรั่งเศส
(ใช้ เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 7 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่ ขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรง จานวน 2 รู ป มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นหลังสีขาว
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
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- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

8 วัน ฝรั่งเศสริเวียร่ า ลาเวนเดอร์ ซีซั่น
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่ างๆ)
ราคาทัวร์ 69,900 บาท
ลาดับ
ที่

21-28 มิ.ย. 2562
15-22 ก.ค.2562

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

23-30 มิ.ย.2562
26 ก.ค.- 2 ส.ค.62

เบอร์
ห้องพัก
เลขที่
โทรศัพท์ (SGL/TWN/ สะสมไมล์
DBL/ TRP)

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

12-19 ก.ค.2562
9- 16 ส.ค.2562
สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก ้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทาวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นงั่ ........................................................................................ เอเย่นต์...........................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

