:

EUR21A_IBERIA 8 DAYS

1/8

23 ต.ค. 61
20.00 น.

23.00 น.
หมายเหตุ

24 ต.ค. 61
06.00 น.
08.15 น.
09.45 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

25 ต.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต (เปลีย่ นเครื่อง)

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร G
1-6 สายการบินลุฟทฮันซา แอรไลน เจาหนาที่ในนาม EUROPEAN HOLIDAY ให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู สนามบินแฟรงคเฟรต โดยเที่ยวบินที่ LH773
**แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี**
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว
และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทาน
ทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

นีซ - หมูบา น Saint Paul de Vence - นีซ ริเวียราแหงฝรั่งเศส

ถึง สนามบินแฟรงคเฟรต *** แวะเปลี่ยนเครื่อง **
ออกเดินทางตอสู เมืองนีซ โดยเที่ยวบินที่ LH1058
ถึง สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว รถ
โคชรอรับคณะ แลวเดินทางสู แซงตปอล เดอ วองซ (Saint Paul de Vence) เมือง
โบราณในโปรวองซ (Provence) เคยถูกโรมันยึดครองในยุคกลาง เมื่อเมืองถูกรุกราน
จากสเปน กษัตริยฟรองซัวสที่ 1 แหงฝรั่งเศส โปรดใหสรางกําแพงหินลอมรอบเมือง
ความขลังและสวยงามดึงดูดศิลปนมารังสรรคผลงานที่นี่ ทั้งนักเขียน นักกวี นักแสดง
กองถายภาพยนตร ลวนแตหลงเสนหแซงตปอล เดอ วองซ หรือจะเรียกอีกนัยหนึ่งวา
“ถิ่นศิลปน” ก็ไมผิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับเข าสูเมือ งตากอากาศชื่ อดังของฝรั่งเศส “นีซ ” (Nice) ที่ นี่เปนเมืองใหญ
อั น ดั บ 5 ของประเทศฝรั่ ง เศส ตั้ ง อยู ใ นแคว น ที่ ชื่ อ ว า โพรวองซ -แอลป -โกต-ดาซู ร
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม
เต็มไปดวยนักทองเที่ยวที่จะมาเดินกันอยูที่ถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซอง
เกส (La Promenade des Anglais) เขตยานเมืองเกา จัดไดวาเปนเมืองที่นาเดินชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซเปนอยางยิง่ จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาโรงแรมที่พัก SPLENDID HOTEL & SPA NICE**** หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียว กัน

นีซ - คานส - กราซ - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - นีซ

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองคานส (Cannes) เมืองแหงเทศกาลหนังนานาชาติที่จัดขึ้น
ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป หากใครที่คลั่งไคลดาราแลวละก็พลาดไมไดกับการ
วัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนาปาเล เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหลาดารา
ชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเปนที่ระลึก
เมืองคานสยังเต็มไปดวยโรงแรม
หรูหราริมชายหาดริเวียรา และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ลา โพรม
มินาด เดอ ลา ครัวเซท La Promenade de la Croisette นอกจากนี้ยังมีทาจอดเรือ
ยอรชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดวย จากนั้นเดินทางตอสู เมืองกราซ
(Grasse) หรือที่รูจักกันในนาม “เมืองหลวงแหงโลกน้ําหอม” เพื่อใหทานได เขาชม
โรงงานผลิตน้ําหอม ที่กอตั้งขึ้นมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน้ําหอม
ดวยการสกัดและการกลั่น ตลอดจนหองจัดนิทรรศการ แสดงประวัติความเปนมาของ
การผลิตน้ําหอม และคอลเล็กชั่นขวดน้ําหอมตาง ๆ อยางมากมาย
EUR21A_IBERIA 8 DAYS

อังคาร

พุธ

Local

Chinese
www.splendid-nice.com

พฤหัสบดี
Buffet

2/8

12.00 น.
บาย

19.00 น

26 ต.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

27 ต.ค. 61
07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสู ราชรัฐโมนาโก หรือ ริเวียราแหงเมดิเตอรเรเนียน หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายทําให เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเปนเมืองหลวงแหง
การพนันของยุโรป ซึ่งเศรษฐีนิยมมาเที่ยวกัน นําชมโมนาโควิลล เมืองที่ตั้งอยูทามกลาง
ทองทะเลสวย, หมูตึกระฟาและทิวเขาอันงดงาม เขาสูมหาวิหารที่เคยใชจัดงานพระราช
พิธีอภิเษกสมรสของเจาหญิงเกรซเคลลีแหงโมนาโค สตรีผูสูงศักดิ์ที่ชีวิตเปรียบเสมือน
เทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันใหเปนเจาหญิงในพระราชวัง วันนี้
เธอเปนตํานานที่ไมใชเพียงเจาหญิงผูเลอโฉม แตเธอนําพาชื่อเสียงใหโมนาโคเปนที่รูจัก
ดานสาธารณประโยชนองคกรการกุศลตางๆ มากมาย แลวไปถายรูปกับ ปาเล เดอ
แปรงซ (Palais De Princes) ปราสาทที่ประทับของเจาชายแหงรัฐ สรางขึ้นบนสวนที่
เปนเดอะร็อก ทามกลางทิวทัศนอันงดงาม แลวไปชมวิวทิวทัศนที่ขนาบดวยทาเรือสอง
แหงคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ทาจอดเรือยอรชอันหรูหราแสดงถึง
ความมั่งคั่งและร่ํารวยของดินแดนแหงนี้ จากนั้นอิสระใหทานชอปปงสินคาแบรนดชื่อ
ดังตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางกลับสูเมืองนีซ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาโรงแรมที่พัก SPLENDID HOTEL & SPA NICE**** หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียว กัน

นีซ - หมูบา นเลโบเดอโพร วองซ - หมูบา นกอรด - อาวีญง

Chinese

Local
www.splendid-nice.com

ศุกร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูบรรยากาศแหงโปรวองซ ชม 2 หมูบานที่สวยที่สุดในโปรวองซที่
ศิลปนชื่อดังแวนโกะห (Van Gogh) ยังหลงใหลและใชชีวิตผลิตงานศิลปะที่มีชื่อเสียง
โดงดังไปทั่วโลก นําคณะเที่ยวชมหมูบานเลโบเดอโพรวองซ (Les Baux de Provence)
เมืองโบราณที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง ซึ่งปจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณของบานเรือน ชุมชน
ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไดเปนอยางดี เปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือก
ใหเปน “หนึ่งในหมูบานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมหมูบานกอรด (Gordes) หมูบานเกาแกเล็กๆ ที่มากดวยเสนหนา
หลงใหลเปนอีกเมืองที่ตั้งอยูบนยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon บันทึกภาพจากจุด
ชมวิวที่มองเห็นหมูบ านในมุมที่สวยที่สุด แลวเดินทางตอสู เมืองอาวีญง (Avignon)
เมืองประวัติศาสตรริมแมน้ําโรหน (Rhône)

Buffet
(266 ก.ม.)

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาโรงแรมที่พัก HOTEL NOVOTEL AVIGNON**** หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

Local
www.novotel.com

อาวีญง - ทอสงน้ําโรมันปงตดกู าร - มงตเปลิเยร - การกาสซอน

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานไปชม ปงต ดู การ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรยที่ชาวโรมันสรางเมื่อ
2,000 ปมาแลว คือ ทางสงน้ํา ซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถสงน้ําได 34.8 ลาน
ลิตรตอวัน ปงตดูการ เปนสะพานสงน้ําจุดหนึ่งในการสงน้ําระหวาง เมือง Uzès และ
เมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร และไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
UNESCO ในปค.ศ. 1985 จากนั้นเดินทางสู เมือมงตเปลิเยร อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงและยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 8 ของประเทศฝรั่งเศส ทั้งยังเปนเมืองที่มีการ
เติบโตเร็วที่สุดในรอบ 25 ปที่ผานมาของประเทศฝรั่งเศส และเปนเมืองหลวงของ
จังหวัดเอโร (Herault) ในแควนล็องกด็อก-รูซียง (Languedoc-Roussillon) ประเทศ
ฝรั่งเศส ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมงตเปลลิเยร
(Montpellier University) อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดในโลกอีกดวย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
ออกเดินทางสู เมืองการกาสซอน ในแควนล็องกดอค-รูซียง (Languedoc-Roussillon)
มีที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขาปเรเนเปนฉากหลัง มีแสงแดดอันอบอุนเกือบ
ตลอดป เสนทางสายวัฒนธรรมที่สืบสานมาตั้งแตครั้งกอนประวัติศาสตรจนถึงยุคโรมัน
EUR21A_IBERIA 8 DAYS

Local
(54 ก.ม.)

เสาร

Buffet

(99.2 ก.ม.)

Thai

3/8

19.00 น.

28 ต.ค. 61
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

29 ต.ค. 61
07.00 น
08.00 น.

13.00 น.
บาย
16.40 น.
18.50 น.
22.00 น.

30 ต.ค. 61

ที่จะเห็นไดจากรองรอยของกําแพงเมืองและปอมปราการอันแข็งแกรงในยุคกลาง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาโรงแรมที่พัก MERCURE CARCASSONNE LA CITE HOTEL****
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Local
www.accorhotels.com

การกาสซอน - บารเซโลนา - LA ROCA VILLAGE OUTLET

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองบารเซโลนา (Barcelona) ประเทศสเปน ซึ่งไดรับการขนานนาม
ให เ ป น นครหลวงในเมดิ เ ตอร เ รเนีย น ที่ สวยงามเจริ ญรุ ง เรื อ งด ว ยธุรกิ จ ท า เรื อ และ
การคาอีกทั้งยังผสมผสานประวัติศาสตรที่เกาแกและความทันสมัยใหสมกับเปนเมือง
โอลิมปก เปนที่ชื่นชอบของบรรดานักทองเที่ยวที่ไดมาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาสู LA ROCA VILLAGE OUTLET สวรรคของนักชอปปง แหลงรวมสินคา
แบรนดเนมชั้นนํามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada,
FC Barcelona official store, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane,
Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite,
ฯลฯ จากนั้นนําคณะเดินทางกลับเขาสูเมืองบารเซโลนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาพัก CATALONIA DIAGONAL CENTRO HOTEL BARCELONA****
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

อาทิตย

Buffet
(327 ก.ม.)

Chinese

Thai
www.cataloniahotels.com

เที่ยวชมเมืองบารเซโลนา - ซากราดาแฟมิเลีย - สวนสาธารณะเกวล
สนามบินบารเซโลนา – แฟรงคเฟรต (เปลี่ยนเครื่อง)
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เที่ยวชมเมืองของเกาดี้ ที่ชาวบารเซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งวา City of Gaudi
บนถนนกราเซีย ทานจะไดพบกับงานสถาปตยกรรมอันล้ําคาคือ กาซา บัตโย ที่เกาดี้
ออกแบบใหกับเศรษฐีสิ่งทอในบารเซโลนา อีกหนึ่งแหงที่นาชมคือ กาซา มิลา เกาดี้
ออกแบบใหกับนักธุรกิจผูมั่งคั่งในปค.ศ. 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง, ความคิด
สรางสรรคซึ่งถือเปนแฟชั่นในยุคนั้น แลวไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เปน
หนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อุทิศใหกับชาวเมือง ออกแบบตั้งแตป ค.ศ.1900-1914
สถานที่สุดทายของเกาดี้คือ โบสถซากราดา แฟมิเลีย ที่ยังคงสรางไมเสร็จจนถึงปจจุบัน
ความพิเศษในงานของเกาดี้คือ การรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวตางๆ ในธรรมชาติมาใช
และสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของมองตเซรราต แลวเดินทาง
เขาสูจัตุรัสกาตาลุนญา จุดเริ่มของยานถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวา
มากที่สุดในบารเซโลนา มีทั้งสินคานานาชนิด, แผงดอกไม, ศิลปนเรและละครใบ เชื้อ
เชิญใหนักทองเที่ยวเดินชมอยางไมรูเบื่อ ปลายสุดของถนนเปนอนุสาวรียโคลัมบัส นัก
เดินเรือผูคนพบโลกแถบใหมหมูเกาะเวสตอินดีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู สนามบินกรุงบารเซโลนา
ออกเดินทางสู แฟรงคเฟรต โดยเที่ยวบินที่ LH1129 *แวะเปลี่ยนเครื่อง**
ถึง สนามบินแฟรงคเฟรต
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ LH 772

แฟรงคเฟรต - กรุงเทพฯ

จันทร
Buffet

Chinese

อังคาร

14.45 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละวัน
เดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)

Period

23-30 ตุลาคม 2561
EUR21A_IBERIA 8 DAYS

Tour Fare
Adults

Child 4-11 With Bed

74,000.-

Child 4-6
No Bed

SGL
Supplement

No TKT
ADL / CHD

70,000.-

10,000.-

-19,500.-

In Triple Room
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คาทัวรรวม :













คาทัวรไมรวม :

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
คาเขาชมสถานที่ตามระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 / ทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส (เชงเกน)
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน
คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000
บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจาก
โรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน
7 กิโลกรัม
สายการบินลุฟทฮันซา แอรไลน อนุญาตใหผูโดยสารชั้นประหยัด โหลดกระเปาใตเครื่องไดทานละ 1 ใบ น้ําหนักไม
เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปน
สิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (สายการบินลุฟทฮันซา แอรไลน เขมงวดเรื่องน้ําหนักกระเปา ซึ่ง
อาจทําใหทานตองมีคาใชจายเพิ่มในกรณีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบิน)

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพักและคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BAAN TOUR (BT GLOBAL
CONNECTOR) เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผู
เดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณา
ชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
หักคามัดจําตั๋วเครื่องบิน 7,500 บาท
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 27,500 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 37,500 บาท/ทาน
EUR21A_IBERIA 8 DAYS
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ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
ตั๋วเครื่องบินเปนแบบ NON-CHANGE NAME / NON-REFUND ไมสามารถเลื่อนวัน หรือ เปลี่ยนผูเดินทาง
ได
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบ
กรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู
พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และตัว๋ เครื่องบินเปนแบบ NON REFUND กรณีที่ผูโดยสาร ยกเลิกการเดินทางหลังจาก
มีการออกตั๋วไปแลว จะไมสามารถเรียกรองคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได ทั้งนี้เปนไปตาม
ขอกําหนดของสายการบินเทานั้น ทางบริษัทฯ มิไดเปนคนกําหนดเงื่อนไขนี้
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินสายการบินลุฟทฮันซา แอรไลน ในกรณีเงื่อนไขตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลได
25% ในเครือ Miles & More ของสายการบินลุฟทฮันซา แอรไลน ไดเทานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือ
ทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแห ง ในยุ โ รปจะไม มี เครื่ อ งปรั บอากาศเนื่อ งจากอยูใ นแถบที่ มีอุ ณหภูมิ ต่ํ า เครื่อ งปรั บ อากาศที่ มี จ ะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
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คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปด
ทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจอง
ผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชาํ ระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทาน
จะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลง
ได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของ
สายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบ
ตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเทีย่ วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลายื่นประมาณ 10-15 วันทําการ

**หากทา นเคยทํา การเก็บ ลายนิ้ วมือ ในการยื่นขอวีซ า Schengen และเคยได รับ ประทับ ตราวี ซ าพรอมกับ มีขอ ความ VIS ปรากฎบน
หนาวีซ าของทานมากอ นหน านี้แ ลว ทานไม จําเป นตอ งเก็บ ลายนิ้วมื อสําหรับ การยื่ นขอวีซ าในครั้ง ตอไป**
**ในกรณีที่ทานไมเ คยทํา การเก็ บ ลายนิ้ว มือ มากอน ท านจําเป นจะตองมาแสดงตั วเพื่อทําการเก็บ ลายนิ้ วมือ ด วยตนเอง**
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สั งกัดที่ทานทํางานอยูตองเปน ภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุ ตําแหนง , อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือนเปนภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินเดือนปจจุบัน ตองเปนบัญชีที่มีเลขที่เลมของสมุดบัญชีเงินฝากทุกหนา
เชน บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนํามายื่นขอวีซาไมมีเลขที่เลมของสมุดบัญชี
เลมดังกลาวรบกวนขอเปน Statement จากทางธนาคารยอนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขา
ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็ นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกั บคาใชจายไดอยางไม
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เดื อดรอ นเมื่อ กลั บสู ภู มิลําเนา ในกรณี ที่เ ดิ นทางเป นครอบครัว หากใช บัญชีใ ดบั ญชี หนึ่ ง ในการยื่ นขอวี ซา ต อ งออกหนั งสื อรั บรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อ ผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่น เรื่ อ งแสดงความจํ า นงในการอนุ ญาตใหบุ ต รเดิ น ทางไปกั บ อี ก ท า นหนึ่ง ได ณ ที่ ว า การอํ า เภอหรื อเขต โดยมี น ายอํ า เภอ หรื อ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดิ นทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซ า
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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