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8 วนั ฝร่ังเศสริเวยีร่า ลาเวนเดอร์ซีซ่ัน 

 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

69,900 บาท   
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ) 

นีซ – อองตบีส์ – แซงปอลเดอวองซ์ – หมู่บ้านเอซ – โมนาโค – มอนตคิาร์โล – มาร์กเซย์ (พกัค้าง 2 คืน)  
 ทุ่งลาเวนเดอร์วาลองโซล – เอ็กซ์อองโพรวองซ์ – โรงงานลอคซิทาน (Occitane factory) –  อาร์วญิง  

 เรอมูแล็ง – ปงต์ดูการ์ – นีมส์ – การ์กาสซอนน์ – ตูลูส – โรงงานแอร์บัส 
 

12-19 ก.ค./ 15-22 ก.ค. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค./ 9- 16 ส.ค.2562 
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8 วนั ฝร่ังเศสริเวยีร่า ลาเวนเดอร์ซีซ่ัน 
วนัแรก  กรุงเทพมหานคร 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า 
ระหว่างเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วนัที่สอง  นีซ – อองตบีส์ 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1813 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล 

08.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินนีซ (NCE)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินนีซ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (Nice) เมืองท่าส าคญัอีกเมืองหน่ึงอยูติ่ดชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีถูกขนานนาม
ว่า “เฟรนชริ์เวียร่า” นีซเป็นมากกว่าเมืองหลวงของ Cote D' Azur เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ในฝร่ังเศส ซ่ึง
อุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมชั้นเยี่ยม , ซากปรักหักพงั, พิพิธภณัฑ์, ร้านเส้ือผา้, ตลาดกลางแจง้
ภตัตาคารท่ีน่าดึงดูดและชีวิตในยามค ่าคืน ท าใหนี้ซเป็นสถานท่ียอดเยีย่มท่ีน่าไปเยีย่มชม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมล้ิมลองเมนู เป็ดฝร่ังเศส 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอองตีบส์ (Antibes) เมืองท่ีตั้ งอยู่ใกลก้บัเมืองนีซ มีเสน่ห์เยา้ยวนของเฟรนช์ริเวียร่า 
ผสมผสานกบัวฒันธรรมศิลปะท่ีรุ่งเรืองและประวติัศาสตร์ของกรีกและโรมนัท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  เมืองน้ีเร่ิมดว้ย
การเป็นอาณานิคมกรีกท่ีช่ือว่าอนัติโปลิส ซ่ึงในท่ีสุดไดก้ลายมาเป็นอาณาจกัรโรมนั และการคา้มีบทบาท
ส าคญัในประวติัศาสตร์ของอองตีบส์ แต่ในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 ยุคสมยัใหม่ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน โดย
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กลายเป็นจุดหมายการพกัผ่อนตามแฟชัน่ของเหล่าคนดงัอย่างเช่น ชาร์ลี แชปปลิน, มาร์ลีน ดีทริช และเอฟ 
สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ น าท่านเท่ียวชมเมืองอองตีบส์ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยพ้ืนท่ีชายหาดชูอานเล
แปงส์ อยูท่างฟากชูอานเลแปงส์ โรงแรมและตน้ปาลม์เรียงรายไปตามผนืทรายขาวและผืนน ้ าท่ีอบอุ่น เม่ืออยู่
ในพ้ืนท่ีน้ี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ ท่ีมหัศจรรยเ์หนือค าบรรยาย ช่ืนชม
กบัการออกแบบท่ีทนัสมยั โครงสร้างท่ีเป็นวงรี ระแนงคลุมรูปตาข่าย น าท่านเขา้ชมวิหารอองตีบส์ (Antibes 
Cathedral) ซ่ึงอยูท่างฟากตะวนัออกของตวัเมือง ช่ืนชนดา้นหน้าอาคารสีแดงสลบัขาวสไตลอิ์ตาเลียน ซ่ึงมี
อายยุอ้นกลบัไดถึ้งตอนบูรณปฏิสังขรณ์ในศตวรรษท่ี 18  จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ปีกสัโซ (Picasso 
Museum) ซ่ึงตั้งอยูใ่นปราสาทท่ีเป็นบา้นของศิลปินชาวสเปนผูน้ี้เป็นเวลาหกเดือนใน ค.ศ. 1946 น าท่านเดิน
ชมผลงานศิลปะอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจในแกลเลอรี ซ่ึงรวมถึงจิตรกรรมและภาพวาดของปิกสัโซและผลงานโดย
ศิลปินท่านอ่ืน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Center Notre Dame Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
 
วนัที่สาม  นีซ – โมนาโค – มอนตคิาร์โล – แซงปอลเดอวองซ์ – หมู่บ้านเอซ – มาร์กเซย์ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐโมนาโค (Monaco) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ซ่ึงเป็น

ช่ือเรียกประเทศเลก็ๆในทวีปยโุรป ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังส่วนสุดทา้ยของฝร่ังเศส จดัเป็นประเทศท่ีเล็กเป็นอนัดบั 2 
ของโลกรองจากนครรัฐวาติกนัในอิตาลี รัฐโมนาโคถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศฝร่ังเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
มีพ้ืนท่ีของประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีเมืองหลวงช่ือว่า “โมนาโค-วิลล”์ ยงัคงเป็นประเทศท่ี
ปกครองดว้ยระบอบราชาธิปไตย โดยมีเจา้ผูค้รองนครราชรัฐเป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ มีราชวงศก์ริมาลดี 
ปกครองสืบทอดมากว่า 700 ปี น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนต์นิโคลสั (The Cathedral of St. Nicolas) สถานท่ีฝัง
พระศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโคและราชวงศก์ริมาลดี  โดยเจ้าหญิงเกรซได้ส้ินพระชนม์เม่ือวนัท่ี 4 
กนัยายน ค.ศ.1982 ดว้ยพระชนมายเุพียง 52 พรรษา เจา้หญิงเกรซและเจา้หญิงสเตฟานี พระราชธิดาไดข้บัรถ
มุ่งสู่โมนาโคจากท่ีประทับในชนบทและเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์พลิกคว  ่าตกจากไหล่เนินเขาและทรง
ส้ินพระชนมใ์นวนัรุ่งข้ึน โดยพระศพของเจา้หญิงเกรซไดรั้บการฝังไวท่ี้โบสถแ์ห่งน้ี และต่อมาในปี ค.ศ.2005 
เจา้ชายเรนิเยร์ก็ถูกฝังไวเ้คียงขา้งเจา้หญิงเกรซ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปพระราชวงัหลวงแห่งโมนาโค (Prince's 
Palace of Monaco) พระราชวงัท่ีเป็นท่ีพ  านกัอยา่งเป็นทางการของกษตัริยแ์ห่งราชวงศก์ริมาลดีมาตลอด ตั้งแต่
เขา้ปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 จนถึงปัจจุบนั อิสระให้ท่านบนัทึกภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ยา่น คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล (Monte Carlo CASINO) โดยคาสิโนในโมนาโกนั้นเปิดเป็นคร้ังแรก
ในปี ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 เจา้ชายชาร์ลส์ท่ี 3 ไดมี้ค  าสั่งให้สร้างคาสิโนแห่งมอนติคาร์โลข้ึน 
ซ่ึงปัจจุบนัน้ีคาสิโนกลายเป็นตวัการส าคญัในการดึงเงินตราต่างประเทศเขา้มาในโมนาโคอยา่งมากมาย  อิสระ
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ให้ท่านบันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของอาคารและส่ิงก่อสร้างภายในมอนติคาร์โล จากนั้นน าท่านข้ึนชมวิว
ตระการตาของท่าเรือยอทช์ของมหาเศรษฐี จากทัว่ทุกมุมโลกท่ีบริเวณ  โมนาโค-วิลล์ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ
พระราชวงัหลวงแห่งราชวงศก์ริมาลดี  จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงร้านคา้ในยา่นน้ีตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมือง แซง ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทาง
ของบรรดาเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบศิลปะโบราณยุคกลาง น าท่านเดินชมความงามของอาคารบา้นเรือนท่ี
สร้างข้ึนดว้ยหิน ประดบัประดาไปดว้ยตน้ไมห้ลากสีสนั ตามแบบฉบบัของเมืองยุคกลาง ชมลานน ้ าพุโบราณ 
ซ่ึงอยูบ่ริเวณใจกลางเมือง สร้างข้ึนในแบบโปรวองซ์ ในช่วงปี ค.ศ. 1615 ถือว่าเป็นลานน ้ าพุท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดในฝร่ังเศส ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่ีช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บับรรดาจิตรกรและช่างภาพจ านวน
มากอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม โบสถซ่ึ์งตั้งอยู่ท่ีบริเวณจุดสูงสุดของตวัเมือง ชมก าแพงเมืองเก่าท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีป้อมปืน ซ่ึงในอดีตไดถู้กใชส้ าหรับป้องกนัเมืองจากเหล่าศตัรู ปัจจุบนั
ป้อมปืนแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสรณ์ของการต่อสูท่ี้ส าคญัอีกแห่งของเมือง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
หมู่บา้นเอซ (Eze) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หมู่บา้นเอซ มีประวติัศาสตร์
ยาวนาน ตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 10 เคยอยู่ภายใต้การปกครอง มาแลว้จากหลายฝ่าย ซ่ึงเรืองอ  านาจในอดีต เช่น 
ช่วง ศตวรรษท่ี 12 ข้ึนอยูก่บั Le comte de Provence ช่วง ศตวรรษท่ี 14 ข้ึนอยูก่บั la Maison de Savoie เป็นตน้ 
จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส  นอกจากน้ียงัเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่บนภูเขา สูง
จากระดบัน ้ าทะเล 429 เมตร เมื่อเดินเขา้ไปในหมู่บา้นจะเห็นบา้นเรือนท่ีสวยงาม ถึงแมจ้ะปรับปรุงซ่อมแซม 
แมก้ระทั้งสร้างข้ึนมาใหม่ แต่ก็ยงัคงเคา้และเหลือร่องรอยประวติัศาสตร์ ในอดีตใหเ้ราเห็นอยู่บา้ง น าท่านเดิน
เล่นภายในตวัหมู่บา้น ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์กแซย ์(Marseille) (ระยะทาง 225 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั AC by Marriott Marseille Velod Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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วนัที่ส่ี มาร์กเซย์ – ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งวาลองโซล – เอก็ซ์อองโพรวองซ์ – โรงงานลอคซิทาน (Occitane factory) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองวาลองโซล (Valensole) (ระยะทาง 101 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อิสระให้

ท่านไดช้ม ทุ่งลาเวนเดอร์ ท่ีกวา้งใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา ให้ท่านไดถ่้ายรูปเพื่อเก็บความประทบัใจหรือเลือก
ซ้ือสินคา้แปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ไดต้ามอธัยาศยั (ช่วงฤดูกาลลาเวนเดอร์ คือ ช่วง กลางมิถุนายน – กลาง
สิงหาคมของทุกปี หากไม่ใชช่้วงดงักล่าวจะมีการปลูกพืชอยา่งอ่ืนแทน)  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (Aix en Provence) (ระยะทาง 71 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เมืองสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของฝร่ังเศส เป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม เน่ืองจาก มีอากาศอบอุ่น ศิลปิน
และนกัเขียนหลายคนอพยพจากปารีสลงมาอยูแ่ถบน้ีเน่ืองจากสีสนัท่ีสดใสของธรรมชาตินั้นเป็น แรงดลใจให้
วาดภาพไดอ้ยา่งสวยงาม อาทิ เซซาน แวนโก๊ะ และปิกาสโซ นอกจากน้ี ยงัมีดาราและผูท่ี้มีช่ือเสียงในวงสงัคม
มากมายมาซ้ือบา้นอยูใ่นดินแดนแถบน้ี และดว้ยอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโร้คอนัหรูหรา 
มากมายท่ีหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จึงไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โดยเฉพาะ
ถนนสายเก่า แกสตง เดอ ซาปอคตา้ และกูร์มิคาโบ อนัร่ืนรมย ์ส่วนรอบๆ เมืองนั้นงดงามดว้ยบรรยากาศชาย
ทุ่งอนัแสนสงบ แลว้น าท่านเดินเล่นบนถนน กูร์ส มิราโบ ถนนสายส าคญัท่ีสุดของเมืองท่ีสองฟากถนนปลูก
ตน้ไมร่ื้นรมยต์ลอดทาง และมีน ้ าพุประดบัประดาอยูบ่นถนนเป็นระยะๆ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองมานอค 
(Manosque) เพื่อเข้าชมโรงงาน L’OCCITANE น าท่านชมกรรมวิธีและเทคนิคการผลิตท่ีน่าสนใจของ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ช่ือดังของประเทศฝร่ังเศส รวมถึงประวติัความเป็นมาของแบรนด์น้ีตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ง
จนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี แลว้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากจาก ร้าน L’OCCITANE ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองมาร์กเซย ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั AC by Marriott Marseille Velod Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วนัที่ห้า มาร์กเซย์ – อาร์วญิง – เรอมูแลงส์ – นีมส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมือง อาร์วิญง (Avignon) (ระยะทาง 96 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ถูกขนาน

นามว่า "เมืองแห่งพระสนัตะปาปา" เน่ืองจากในอดีตนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสนัตะปาปา (รวมทั้ง
พระสนัตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสต์จกัร (Catholic 
Schism) นอกจากน้ีอาร์วญิงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศส ท่ียงัมีก  าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ น าท่านเข้าชมพระราชวงัของโป๊ป (Palais De Papes) พระราชวงัพระสันตะปาปาแห่งน้ีเป็น
ส่ิงก่อสร้างของสถาปัตยกรรมในแบบโกธิคท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกบั สะพานเซนต์ เบเนเซ่ (Pont Saint-
Bénézet) หรือท่ีหลายคนเรียกว่า สะพานแห่งเมืองอาร์วิญง (Pont d’Avignon) หรือสะพานหกั สร้างเมื่อปี ค.ศ. 
1177  ซ่ึงเป็นสะพานขา้มแม่น ้ าโรนท่ีสร้างดว้ยหินและยงัหลงเหลืออยู ่ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
เลก็ๆ ในจงัหวดัการ์ แควน้ลอ็งกด์็อก-รูซียง ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัปงดูว์
การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน ้ าโรมนัโบราณสร้างโดยจกัรวรรดิโรมนั สร้างพาดผา่นแม่น ้ าการ์ดง เป็นส่วน
หน่ึงของระบบส่งน ้ าของเมืองนีมส์ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพ่ือส่งน ้ าจากจากเมืองอูว์แซ็ส นัก
ประวติัศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดยสะพานแห่งน้ีจดัเป็นสะพานส่งน ้ าท่ี
สร้างในสมยัจกัรวรรดิโรมนัท่ียงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง รองจากสะพานส่งน ้ าแห่งเซโกเบีย และ
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนีมส์ น าท่านเท่ียวชม
เมืองนีมส์ (Nims) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงมีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงยุคโรมนั นอกจากน้ี
เมืองนีมส์ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัในประวติัศาสตร์ส าหรับส่ิงทอ น าท่านชม 3 โบราณสถานท่ีส าคญัแห่งเมืองนีมส์ 
คือ อฒัจนัทร์แบบโรมนัโบราณ (Arena), วิหารโรมนั (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซ่ึง
สถานท่ีทั้งสามยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ไดถู้กเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส" เลยทีเดียว 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Atria Nimes Centre Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 

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%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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วนัที่หก นีมส์ – การ์กาสซอนน์ – ตูลูส – โรงงานแอร์บัส (Airbus Factory) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองการ์กาสซอนน์(Carcassonne) (ระยะทาง 202 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 

ชัว่โมง) อีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ลอ็งกด์อค-รูซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่
มาตั้งแต่ยุคสมยัก่อนโรมนั ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของ
ประเทศฝร่ังเศส โดยการ์กาสซอนน์ นั้นถูกแยกออกเป็นสองส่วน “Cité de Carcassonne” ซ่ึงเป็นส่วนเมืองเก่า
ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมือง และ “ville basse” ส่วนเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่า น าท่าน
เขา้ชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (Carcassonne Castle) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ภายในร้ัวก าแพงเมือง อีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการ์กาสซอนน์ยคุกลาง ซ่ึงต่อมาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1997 น าท่านชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ (Fortress of Carcassonne) ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น 
ซ่ึงภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปดว้ยถนนและโบสถส์มยัโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวน
สองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบก าแพง อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองตูลูส (Toulouse) (ระยะทาง 94 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านเขา้
ชมโรงงานผลิตเคร่ืองบินแอร์บสั (Airbus Factory) ของบริษทั แอร์บสัอินดสัตรีส์ ซ่ึงมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ี
เมืองตูลูสแห่งน้ีมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากบัสนามฟุตบอลขนาด 7 สนาม มีพนักงานกว่า 52,000 คน และระบบ
การรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศ แอร์บสัเป็นส่วนหน่ึงของ EADS Group (European Aerospace Defense 
Space) จึงมีฐานการผลิตอยูท่ี่ในประเทศแถบทวีปยโุรปไดแ้ก่ ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนั สหราชอณาจกัร และ
สเปน ช้ินส่วนต่างๆ จะถูกผลิตจนเสร็จเรียบร้อยและล าเลียงมาโดยเคร่ืองบินใหญ่ เพื่อส่งมาประกอบยงั
โรงงานประกอบเคร่ืองบิน บริเวณของโรงงานแอร์บสัแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ส านักงาน ศูนยเ์คร่ืองบิน
และหอ้งโดยสารจ าลอง โรงงานประกอบเคร่ืองบิน A330-340 โรงงานประกอบเคร่ืองบิน A380 และศูนยรั์บ
มอบเคร่ืองบิน เคร่ืองบินของแอร์บสัแบ่งเป็น 4 ตระกูลไดแ้ก่ A380 A330/340 A350 XWB และ A320 ใหท่้าน
ไดเ้ยีย่มศูนยจ์  าลองเคร่ืองบิน โดยศูนยน้ี์จะมีเคร่ืองบินจ าลองแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็น A330 หรือ A380 ภายในจะ
ตกแต่งในหลากหลายสไตล ์ในโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น First, Business หรือ Economy class  
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(*** การเข้าชมโรงงานจะเข้าชมได้เฉพาะส่วนท่ีทางโรงงานจัดไว้เท่าน้ันโดยทางโรงงานจะจัดรถส าหรับการ
เข้าชม และสงวนสิทธ์ิหากทางโรงงานมีกิจกรรมหรือแขกพิเศษ หรือตรงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
อ่ืนๆ จะน าชมแหล่งท่องเท่ียวในเมืองตูลซูแทน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Toulouse Compans Caffa Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที่เจด็ ตูลูส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม เมืองตูลูส (Toulouse) เป็นเมืองหลวงของแควน้มีดิ-ปิเรเน่ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องฝร่ังเศส 
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสลบัเนินเขา อากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน ไม่หนาวเหน็บเหมือน
ตอนเหนือ ตึกรามบา้นช่องนิยมก่อสร้างดว้ยอิฐดินเผาแบบโบราณสีแดงกอ้นโตๆ เหตุน้ีเองท าให้ เมืองตูลูส
ไดรั้บสมญานามว่า  เมืองสีชมพู  (Ville Rose) อาคารส่วนใหญ่จะเน้นสถาปัตยกรรมสไตลฝ์ร่ังเศส โดยเฉพาะ
ยุคเรอเนสซองส์ แต่ละหลงัมีความสูงเพียงไม่ก่ีชั้น เขตเมืองชั้นในน้ีมองเผินๆ คลา้ยนครปารีสท่ีเป็นเมือง
หลวงเช่นกนั และเป็นเมืองแห่งการผลิตเคร่ืองบิน Airbus ในปัจจุบนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถแ์ซงต์ แซร์
แนง (La Basilique Saint Sernin) สร้างข้ึนราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 11-12 ศิลปกรรมสไตลโ์รมนัเนสก์ โบสถห์ลงั
น้ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน ถูกท าลายคร้ังแลว้คร้ังเล่าดว้ยน ้ ามือขา้ศึกผูรุ้กราน แต่ชาวเมืองก็ต่อสร้างเสริม
ข้ึนใหม่เร่ือยๆ จุดเด่นคือยอดโดมหรือหอคอย ท่ีมีความสูงมากกว่าตึก 10 ชั้น สมยัก่อนใชเ้ป็นท่ีเฝ้าดูขา้ศึกท่ีจะ
เขา้มาโจมตีเมือง ภายในตวัโบสถโ์อ่อ่าอลงัการบรรยากาศเขม้ขลงัปนลึกลบัซ่ึงจุคนไดน้บัพนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

14.00 น. น าท่านสู่สนามบินตูลูส เพื่อเชคอินและท า TAX Refund 
16.30 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK1806 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน  
  
วนัที่แปด กรุงเทพมหานคร 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่างเท่ียวบิน 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั ฝร่ังเศสริเวยีร่า ลาเวนเดอร์ซีซ่ัน 
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 12-19 ก.ค./ 15-22 ก.ค. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค./ 9- 16 ส.ค.2562 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 9,500 
เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 66,900 

เด็กอาย ุต  ่ากว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 
ชั้นธุรกจิเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่าตัว๋คืนให ้ ( BKK- IST - NCE//TLS-IST -BKK) 23,000 
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยน) รายการน้ีไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (TK), กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (ประมาณ 3,500 บาท) 
 ค่าทิปคนขบัรถและไกดไ์ทยรวม 30 ยโูร คิดเป็นเงิน 1,140 บาท โดยจะเรียกเก็บในอินวอยซย์อดเต็ม 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ  า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ  า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่

ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง  

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 
 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศฝร่ังเศส 
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือขอยืน่
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จ  านวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พ้ืนหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน
ส าเนาบตัรประชาชน  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



 

 

 

EHC-TK-8D-LAVENDER 
OV 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก  าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต  ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

8 วนั ฝร่ังเศสริเวยีร่า ลาเวนเดอร์ซีซ่ัน 
 (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ)  

ราคาทัวร์ 69,900 บาท 21-28 มิ.ย. 2562   23-30 มิ.ย.2562  12-19 ก.ค.2562 
     15-22 ก.ค.2562  26 ก.ค.- 2 ส.ค.62   9- 16 ส.ค.2562 

  หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
ช่ือผู้ส ารองที่นัง่........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ :  โทร 02 635 1415 

 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       
       

       

       

       

       


