Best of Provance
8 ว ัน 5 คืน
“เทศกาลชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ ฝรั่งเศสตอนใต้ ”

มาร์ กเซย์ – เลส์ โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ – แซงต์ เรมี่ เดอ โพรว็องซ์ – เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์
แอลเอล ซูลาซอร์ ก – โบสถ์ นอทเทอดาม เดอ เซนองค์ – กอร์ เดส – พิพธิ ภัณฑ์ ลาเวนเดอร์ – ครู ส์ สิ ยง
โรงงาน L’OCCITANE – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – มูสติเยร์ แซงก์ มาคี – เลอ ซาเลส ซู แวงดอน
ทะเลสาบแซงคัว – เซนต์ ปอล เดอ วองซ์ – นีซ – หมู่บ้านเอซ – มอนติคาร์ โล (โมนาโก) – ช้ อปปิ้ ง
วันทีเ่ ดินทาง
ราคาค่าทัวร์
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ห้ องเดี่ยว จานวนทีน่ ั่งทีม่ ี
27 มิ.ย. – 04 ก.ค.17
06 – 13 ก.ค.17

94,900
94,900

89,900
89,900

19,900
19,900

26
26

วันแรก (1)
08.30 น.
12.05 น.
18.45 น.

20.35 น.
22.25 น.

วันทีส่ อง (2)
เช้า

รายละเอียดการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มาร์ กเซย์ (นอนพักผ่อนเพือ่ Refreshment ในคืนแรก)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ P
สายการบิน KLM ประตู 7 เคาน์เตอร์ P พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
นาท่านบินตรงสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน KLM Royal Dutch
Airline โดยเที่ยวบินที่ KL876
เดินทางถึง อัมสเตอร์ ดัม เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง (ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง)
***น้ าหนักกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ / ใบละ 23 กิโลกรัม) ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ออกเดินทางสู่ มาร์ กแซย์ ประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต้ โดยเที่ยวบินที่ AF 1875
เดินทางถึง มาร์ กแซย์ (Marseille) เป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1.6 ล้านคน
เมืองมาร์ แซย์เป็ นเมืองท่าที่สาคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยูร่ ิ มทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองตากอากาศยอดนิยม
เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นและมีทอ้ งฟ้ าสี ฟ้าสดกับน้ าทะเลสี คราม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Mercure Marseille Vieux Port หรื อเทียบเท่า
มาร์ กเซย์ – เลส์ โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ – เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม “เมืองมาร์ กแซย์ ” เมืองใหญ่อนั ดับสอง
และเมืองทาอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสได้ชื่อว่าเป็ นประตู เมดิเตอร์ เรเนียนสู่ ดินแดนฝรั่งเศส
เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 2,600 ปี

นัง่ รถไฟสู่ โบสถ์ Basilique Notre Dame de la Garde ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่าบนภูเขา
ภายในโบสถ์เป็ นที่ต้ งั รู ปพระแม่มารี เป็ นองค์ประธาน เล่ากันว่าสมัยก่อน
คนแถบนี้มกั มาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรื อปลอดภัย และเมื่อเดินเรื อปลอดภัยกลับมา
ก็มกั จะนาเอาเครื่ องแขวนมาเป็ นของแก้บนกับพระนางดังนั้นในสมัยก่อนจึงมองแทบไม่เห็นเพดานโ
บสถ์เลย เมื่อเวลาผ่านทางเมืองมาร์ กเซย์ได้ปรับปรุ งให้เหลือไว้ แค่เป็ นอนุสรณ์ชิ้นสวย
ท่านสามารถชมวิวเมืองมาร์ กเซย์ ได้จากเนินเขาแห่งนี้ ซึ่ งเรี ยกได้วา่ สามารถชมเมืองได้ 360 องศา

เที่ยง
บ่าย

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ทางเทียบเรื อ อิสระให้ท่านเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อ
ที่มีท้ งั เรื อยอร์ ชและเรื อสาราญขนาดใหญ่ จอดเทียบท่า
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “เมือง เลอส์ โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ ” (LES BAUX DE PROVENCE)
(ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ เมืองเลอส์ โบซ์ เดอ โพรว็องซ์
นาท่านชมเมืองเลอส์ โบซ์ เดอ โพรว็องซ์
เมืองนี้มีการพบร่ องรอยการมาอยูอ่ าศัยของมนุษย์มากว่า 6000 ปี ในสมัยยุคกลาง Les Baux
มีความยิง่ ใหญ่ใช้ได้ครับ ปกครองเมืองและหมู่บา้ นโดยรอบถึง 79 เมือง มีป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้น
ระหว่าง ศตวรรษที่ 9-13 และ Les princes des Baux (เจ้าชายแห่ง Les Baux)
ยังเป็ นถึงผูป้ กครองแห่งโพรวองซ์อยูน่ านหลายปี ต่อมา ใน ค.ศ.1642 Les Baux de Provence
ได้ถูกยกให้เป็ นของราชวงศ์ Grimaldi (la famille Grimaldi)
ซึ่ งเป็ นราชวงศ์กษัตร์ ยแ์ ห่งโมนาโกในปั จจุบนั และยังสื บทอดต่อกันเรื่ อยมา

จนกระทั้งปั จจุบนั นี้ แม้วา่ Les Baux de Provence จะอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศส
แต่ทางประเพณี นิยมแล้ว กษัตริ ย ์ Albert II แห่งโมนาโก ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์ปัจจุบนั นี้
ยังทรงถือเป็ นหนึ่งในขุนนางแห่ง Les Baux /
นอกจากนี้ยงั มีซากปราสาทขนาดใหญ่ของอดีตเจ้าเมืองที่แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ในอดีตของเมืองนี้
ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยมีส่วนร่ วมในการเตรี ยมยุทโธปกรณ์เพื่อไปรบในสงครามครู เสด
ความสวยงามและเอกลักษณ์ของ LES BAUX DE PROVENCE นี้เอง
ที่ทาให้หมู่บา้ นนี้ได้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวเป็ นจานวนหลายล้านคนต่อปี
และเป็ นหมู่บา้ นที่รับคัดเลือกให้เป็ น “หนึ่งในหมู่บ้านทีส่ วยทีส่ ุ ดในฝรั่งเศส”
อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย /ได้เวลาอันสใควรนาท่านเดินทางต่อสู่ เมือง เอ็กซ์ ออง
โพรวองซ์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Novotel, Aix en
Provence หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม (3)

เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ – นอร์ ทเทอดาม เดอ เซนองค์ – หมู่บ้านกอดส์
(เมืองบนยอดเขา)แอลเอิล ซุ ลาซร์ อก – พิพธิ ภัณฑ์ ลาเวนเดอร์ – เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โบสถ์ Notre-Dame de Sénanque
ปัจจุบนั ยังคงเป็ นสถานที่ทาพิธีและเป็ นที่พานักของ นักพรตขาว (Cistercians monks) ตั้งแต่ปี
ค.ศ.1148 โดยสถานที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่สาคัญ ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ หรื อสถานที่ท่องเที่ยว
แต่อนุญาตให้เดินชมโดยรอบได้ (หากไม่ ติดวันทีม่ ีการทาพิธี จะนาท่านเข้ าชมภายใน
พร้ อมฟังคาอธิบายจากนักบุญ)

เช้า

คณะซิสเตอร์ เชียน หรือ คณะนักพรตขาว (White Monks)
เป็ นคณะนักบวชคาทอลิกประเภทคณะนักบวชอารามิก
ที่เรี ยกว่านักพรตขาวเพราะเสื้ อนอกที่คลุมเครื่ องแต่งกายชั้นในเป็ นสี ขาว
วิถีชีวติ ของนักพรตในคณะซิสเตอร์เชียนจะเน้นการใช้แรงงานด้วยมือและการดารงชีพด้วยตนเอง
ฉะนั้นอารามคณะซิ สเตอร์ เชี ยน จึงมักจะมีระบบการหารายได้เพื่อบารุ งตนเองด้วยกิจการต่างๆ
เช่นการเกษตรกรรม (ปลูกลาเวนเดอร์ ) หรื อ การกลัน่ เบียร์
อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกของทางโบสถ์และถ่ายรู ปที่ทุ่งลาเวนเดอร์ บริ เวณด้าน /
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “กอร์ ดส์ ” (GORDES)
ชื่ออันไพเราะของเมืองเก่าที่มากไปด้วยเสน่ห์อนั น่าหลงไหล เมืองกอร์ ดส์
ตั้งอยูบ่ นยอดเขาในแถบเทือกเขาลูแบรง (Luberon)
ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์ เมื่อมองมายังเมืองกอร์ด
ท่านจะพบกับเมืองแสนสวยที่สร้างลดหลัน่ เรี ยงตัวลงมาตามแนวเขาลูแบรง
เมื่อมาถึงตัวเมืองคุณจะพบว่ามีบา้ นเรื อนที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมาก

เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันทีส่ ี่ (4)
เช้า

ซึ่ งแต่ละซอกซอยจะมีร้านค้ามาวางขายของที่ระลึกให้คุณได้เลือกซื้ อมากมาย
นอกจากการเดินชมอาคารบ้านเรื อนแล้ว ภายในเมืองยังมีปราสาทหินโบราณ (Château de Gordes)
ซึ่ งสร้างขึ้นในแบบสไตล์เรเนสซองได้อีกด้วย หลังจากที่ชมอาคารบ้านเรื อนเรี ยบร้อยแล้ว
บริ เวณรอบนอกของเมืองจะมี หมู่บ้านหินโบราณ (Le village des Bories à Gordes) ที่มีอายุถึง
6,000 ปี
โดยบ้านแต่ละหลังถูกสร้างขึ้นด้วยการหิ นมาวางซ้อนกันโดยไม่ได้ใช้วสั ดุเชื่อมใดๆอีกด้วย…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ เมืองกอร์ดส์
นาท่านเดินทางต่อสู่ แอลเอิล ซุ ลาซร์ อก (L'Isle Sur la Sorgue)
เมืองนี้ เป็ นเมืองที่มีร้านขายของเก่าที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากปารี ส มีงาน The International
Antique Fare สองครั้งต่อปี ในช่วงวันอีสเตอร์ และเดือนสิ งหาคม และถูกเรี ยกว่าเป็ น เวนิสฝรั่งเศส
เนื่องจากเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะซึ่ งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ า และลาคลอง
ชมกังหันน้ าริ มคลองหน้าตลาด น้ าใสสะอาดมากเห็นพืชน้ าสี เขียวครึ้ มเต็มคลอง ผูค้ นนัง่ พักผ่อน
ปิ กนิกกันตามริ มคลอง / นาท่านเข้าชม “พิพธิ ภัณฑ์ ลาเวนเดอร์ ” (Musee de la Lavander)
ภายจะบอกเล่าเรื่ องของการปลูก ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวลาเวนเดอร์ ตลอดถึงมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ
มากมายจาหน่าย / จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทาง
กลับสู่ ที่พกั ณ เมือง เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Novotel, Aix en
Provence หรื อเทียบเท่า
เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ – ครู ส์สิยง – โรงงาน L’Occitane – ชมทุ่งลาเวนเดอร์
เมือง มุสติเยร์ แซง มาคีย์ – เลอ ซาเลส ซู แวงดอน (พักริมทะเลสาบ Saint Croix)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทาสู่ “ครู ส์สิยง” (ROUSSILLON) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ เขตเมือง Vaucluse
ส่ วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ (Provence-Alpes-Côte d’Azur region)
ซึ่ งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศฝรั่งเศส

นาท่านชมหมู่บา้ นแห่งนี้มีจุดเด่นที่บา้ นเรื อนสี สันสดใส ทั้งสี ส้ม แดง และน้ าตาล
ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็ นหนึ่งใน “หมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” ด้วย!

เที่ยง
บ่าย

(แต่ …..หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่ งเศส มีมากถึง 157 แห่ งด้ วยกัน ทุกที่ล้วนเป็ นที่สุดในคนละแบบ
แต่ ถ้าขึน้ ชื่ อว่ าติดในทาเนียบ Les Plus Beaux Villages de France ที่แปลว่ า The most beautiful
villages of France แล้ ว ทุกหมู่บ้านล้ วนได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ไม่ ผิดหวังแน่ นอน) สี ส้มๆ แดงๆ ที่เห็นนี้มาจากสี ธรรมชาติ เพราะที่ Roussillon
มีผาหิ นสี ส้มแปร๊ ดที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่าใกล้ๆ กับหมู่บา้ น สี ที่เราเห็นนั้น ก็คือ แหล่งแร่ Ocre
วัตถุดิบผลิตสี คุณภาพดี ที่นามาใช้ในการก่อสร้างทาสี บา้ นในหมู่บา้ นนี้ เอง
ซึ่ งสี ที่ผลิตได้ก็มีต้ งั แต่สีเหลือง สี ส้ม ไปจนสี แดง กลายเป็ นเหตุผลว่าทาไมสี บา้ นของที่หมู่บา้ น
Roussillon แห่งนี้ถึงได้สีสดใส นอกจากนี้แล้ว
บ้านหลังที่เป็ นอิฐเปลือยไม่ได้โบกปูนหรื อทาสี ทบั ก็ยงั มีสีสดใสไม่แพ้กนั ด้วย
ซึ่ งชาวบ้านก็ใช้กอ้ นหิ นจากผาหิ นที่มีแร่ Ocre มาก่อสร้างให้เห็นสี สดๆ ในเนื้ อหิ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
“นำท่ำนแวะโรงงำน L’Occitane en Provence ทีเ่ มือง MANOSQUE
โดยโรงงำนแห่ งนี้ส่งสินค้ ำต่ ำงๆ ขำยไปยังทัว่ โลก กว่ ำ 85 ประเทศ กว่ ำ 900ร้ ำนค้ ำในปัจจุบัน
ประเทศทีส่ ่ งออกมำทีส่ ุ ด เห็นจะเป็ น อังกฤษ เยอรมัน อเมริ กำ และญี่ปุ่น”

นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชโดยใช้เส้นทางผ่าน เมือง มุสติเยร์ แซง มาคีย์ (Moustier Saint Marie)
มีเรื่ องราวกล่าวขานเกี่ยวกับดวงดาวซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของหมู่บา้ นนี้เลยก็วา่ ได้
ซึ่ งมีตานานเล่าว่าในยุคสงครามครู เสด มีทหารนายหนึ่งซึ่ งเป็ นชาวเมืองนี้
ได้อธิ ษฐานขอพรพระเจ้าก่อนจะออกไปทาสงครามว่า
ถ้าเขามีชีวติ รอดกลับมาได้เขาจะนาดวงดาวมาแขวนไว้ระหว่างยอดเขาเหนือหมู่บา้ น
ซึ่ งก็ยงั เป็ นปริ ศนาอยูจ่ นถึงปั จจุบนั ว่าในยุคโบราณเขาเขาสามารถนาดาวขึ้น ไปห้อยได้อย่างไร
บ้านเรื อนถูกสร้างซ่อนตัวอยูใ่ นหุ บเขา
และวัสดุที่ใช้สร้างจะเป็ นดินและหิ นวางตัวไต่ตามความชันของเขา

ค่า

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมือง เลอ ซาเลส ซู แวงดอน (Les Salles Sur Verdon)
เมืองริ มทะเลสาบ Saint Croix / จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั หลังเดินทางไกล
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Auberge de Salles หรื อเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม

วันที่ห้า (5)
เช้า

เลอ ซาเลส ซู แวงดอน – แซงปอล เดอ วองซ์ – นีซ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ แซงปอล เดอ วองซ์ (St. Paul de Vence) ระยะทาง 135 กิโลเมตร
ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม / เดินทางถึง แซงปอล เดอ วองซ์
เมืองโบราณนี้เป็ นเมืองที่สร้างด้วยหิ นล้อมรอบด้วยกาแพงเมือง
ตั้งอยูบ่ นเนินสู งที่มองเห็นชายหาดริ เวียร่ า
ความสวยงามของเมืองนี้ดึงดูดให้เหล่าศิลปิ นมากมายต่างพากันมารวมตัวกันในที่แห่งนี้
ซึ่ งจะเห็นได้จากรอยจารึ กชื่อหรื อผลงานของศิลปิ นอันโดดเด่นไม่วา่ จะเป็ นภาพ เขียน
รู ปปั้ นแกะสลัก

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง แซงปอล เดอ วองซ์
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองนีซ (Nice)
เมืองตากอากาศริ มทะเลเมดิเตอร์ เรนียนที่โด่งดังที่สุดของฝรั่งเศส
มีชื่อเสี ยงด้านบรรยากาศชายทะเลอันสวยงาม เจ้าของนาม “เฟรนซ์ ริเวียร่ า” มีอากาศที่บริ สุทธิ์
และยังเป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านศิลปะต่างๆ อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย / นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Mercure Nice
Centre Dame หรื อเทียบเท่า

ค่า

วันหก (6)
เช้า

นีซ – หมู่บ้านเอซ – มอนติคาร์ โล (โมนาโก) – นีซ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเอซ” (Eze) หมู่บา้ นเล็กอันเก่าแก่ที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขา
ซึ่งมีววิ อันงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์
โดยเฉพาะต้นมะกอก สถานที่แห่งนี้เหมาะสาหรับเป็ นที่พกั ผ่อน
นาท่านชมตัวเมืองซึ่ งล้วนแต่สร้างจากหิ นภูเขา ตัวอาคารมีการสร้างอย่างมีศิลปะ
ดูเก่าแก่แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ นาท่านเดินทางเดินเล็ก ๆที่ปูพ้นื ด้วยหิ นแกรนิ ต
ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรื อนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม
ให้ท่านรู ้สึกราวกับย้อนยุคกลับไปในยุคกลาง

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ประเทศโมนาโก
แคว้นอิสระที่ถือว่าเป็ นประเทศที่เล็กเป็ นอันดับสองของโลก
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนและล้อมรอบโดยเขตแอลป์ มาริ ไทม์ (Alpes - Maritimes)
ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเที่ยวชม กรุ งมอนติคาร์ โล (Monte Carlo) เมืองตากอากาศของบุคคลสาคัญทัว่ โลก
และเป็ นแหล่งคาสิ โนชื่ อดังและมีความหรู หราและงดงาม
ท่านสามารถเห็นเรื อยอทช์ลาหรู จอดเรี ยงรายเต็มท่าเรื อ ณ บริ เวณ เขตเมืองเก่าโมนาโควิลล์
“Monaco Ville”

จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทปาเล เดอ แปรงซ์ “Palais De Princes”
พระราชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ง โมนาโก (Monaco) อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ง
ราชวงศ์กริ มาลดี (Grimaldi) เริ่ มใช้ที่นี่เป็ นพระราชวัง
จากนั้นเป็ นต้นมาสมาชิกของราชวงศ์กริ มาลดีแห่งโมนาโก (Monaco)
ทุกพระองค์ลว้ นแต่เคยประทับ ณ ปราสาทนี้ท้ งั สิ้ น / นาท่านถ่ายรู ปกับ คาสิ โนแห่งมอนติคาร์ โล
“Casino” ซึ่ งมีอายุกว่า 100 ปี และปั จจุบนั บ่อนคาสิ โนได้กลายเป็ นแหล่งรายได้หลักของ
ประเทศโมนาโก (Monaco) อีกด้วย / นาท่านทางกลับสู่ เมืองนีซ (NICE) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร

15.20 น.

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองทางตอนใต้ของ ประเทศฝรั่งเศส (France) ริ มชายฝั่ง
ทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน “Mediterranean Sea”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน / นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Mercure Nice Centre
Dame หรื อเทียบเท่า
นีซ – ปารีส (แวะเปลีย่ นเครื่อง) – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองนีซ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทา TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ AF7701 / AF166

วันทีแ่ ปด (8)
07.35 น.

กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ, กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ …

ค่า
วันทีเ่ จ็ด (7)
เช้า

****************************************************

อัตราค่ าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

ราคาค่าทัวร์

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

ห้ องเดี่ยว

จานวนทีน่ ั่งทีม่ ี

27 มิ.ย. – 04 ก.ค.17

94,900

89,900

19,900

26

06 – 13 ก.ค.17

94,900

89,900

19,900

26

** ราคานีเ้ ป็ นราคาผู้ใหญ่ 20 คน เท่ านั้น หากไม่ ครบอาจจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม **
อัตรานีร้ วม













ตัว๋ เครื่ องบิน Air france (AF) / KLM (KL) ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าพาหนะในระหว่างนาเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
หัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง 1,500,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
ค่าธรรมเนียม วีซ่าฝรั่งเศส
ค่าธรรมเนียมคนขับรถต่างประเทศ
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณี ออกใบกากับภาษี

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่ าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ คนละ 1,000 / คน
วิธีการจองทัวร์
กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน หรื อ
เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ







ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่ าบริการของพนักงาน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 50% ของเงินมัดจา + ค่ าวีซ่า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจา
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
หากทางบริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า
ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ ดินทางไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯจะทาการ REFUND
กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยูก่ บั CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าฝรั่งเศส








พาสปอร์ ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหน้าพาสปอร์ต
รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %
สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนสมรส
หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) เท่านั้น หรื อ สาเนาบุค๊ แบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
จดหมายการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น
และบัตรประจาตัวนักเรี ยนหรื อนักศึกษา
โปรดทราบ !
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน
โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ
การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ,
ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว
หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯล
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งไว้แล้ว

