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รูออ็ ง เมืองท่าสาคัญริมแม่นาซายน์ บ้านเกิดของยอดจิตกร "โมเนต์" (monet)
อ็องเฟลอร์ เมืองท่าเล็กๆ น่ารักริมปากแม่นา้ แซน
โดวิลล์ เมืองตากอาหาศแสนหรูหรา
มงต์ แซงต์มเิ ชล สิง่ มหัศจรรย์แห่งยุโรป มหาวิหารบนเกาะกลางนา้ ในประเทศฝรัง่ เศส
แซงต์มาโล อดีตเมืองแห่งโจรสลัด กาแพงใหญ่ล ้อมรอบ
แรนส์ เมืองเล็กน่ารักสุดคลาสสิค
ตูร ์ เมืองทีม่ เี สน่ห ์ ล้อมรอบด้วยไร่องุน่ มีแม่นา้ ลัวร์
ปราสาทเชอนองโชว์ ปราสาทยอดนิยมอันดับหนึ่งของกลุม่ ปราสาทลุม่ แม่นา้ ลัวร์
ปราสาทชองบอร์ด ต้นแบบปราสาทการ์ตูนเรื่อง BEAUTY AND THE BEAST โฉมงามกับเจ้าชายอสูร
ซาร์ลาลากาเนดา เมืองสีนา้ ผึ้งสไตล์เรเนซองส์
รอกามาดูร ์ เมืองแสวงบุญริมแม่นา้ คอร์ดอญ
แซ็ง ซีรค์ ลาโปปี หมู่บา้ นทีส่ วยทีส่ ุดในฝรัง่ เศส
ลาร๊อกกาฌัก หมู่บา้ นเก่าแก่อายุกว่าหนึ่งร้อยปี
แซ็ง เอมียง เมืองสวยงามดุจภาพวาดของนักเขียน
บอร์โด แหล่งผลิตไวน์ช่อดั
ื อดังของฝรัง่ เศส
TGV รถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกล
ปารีส เมืองสุดโรแมนติกติดอันดับ ต้นๆ ของโลกทีส่ าวๆ หลายคนใฝ่ ฝนั

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมอิ าคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ
จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สอง

สนำมบินสุวรรณภูมิ - ปำรีส - รูออ็ ง - อ็องเฟลอร์ - โดวิลล์

00.10 น.
06.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดย สายการบินไทย เทีย่ วบิน TG930
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่ เศส ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว …..
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูออ็ ง (ROUEN) (136 กม.) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มงั ดีบน
ฝัง่ แม่นา้ แซนน์ โมเนต์ใช้ชวี ติ อยู่ทน่ี ่ีในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง ซึง่
ปัจจุบนั แคว้นนอร์มงั ดีได้แยกออกเป็ น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มงั ดี และ บัส-นอร์มงั ดี
นัน่ เอง โดยแต่เดิมเมืองรูออ็ งนัน้ ถือว่าเป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและมังคั
่ ง่ ทีส่ ุดของยุคกลาง ...
ชมมหาวิหารรูออ็ ง (NORTRE-DAME DE ROUEN) หรือวิหารนอเตรอดามแห่งรูออ็ ง
สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบรูณ์
ในปี 1240… (หมายุเหตุ : หากโบสถ์มพี ธิ สี าคัญจะไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านัน้ ) ชมจัตรุ สั
โจนออฟอาร์ค (JOAN OF ARC SQUARE) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ที่มคี วามสาคัญถึงความกล้าหาญของนักบุญโจนออฟ
อาร์ค ซึง่ ได้รบั การยกย่องเป็ นนักบุญหลังท่านถูกเผากว่าร้อยปี ….เดินทางสู่ ย่านจตุรสั วีเยอ-มาร์เซ...ผ่านชมโบสถ์
แซงต์อูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถ์แซ็งมากลู (CHURCH OF ST. MACLOU) หอนาฬกิ าขนาดใหญ่
(GROS HORLOGE) ....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) (92 กม.) เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตัง้ อยู่บนฝัง่ ทาง
ตอนใต้ของบริเวณปากแม่นา้ แซน เป็ นที่รูจ้ กั กันในนามของเมืองท่า
เก่าแก่ทง่ี ดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรัง่ เศสและท่าเรือประมงเก่าแก่ …
ชมโบสถ์เซนต์แคทเธอร์รนี (SAINT CATHERINES) เป็ นโบสถ์ไม้ท่ี

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

ใหญ่ทส่ี ุดในฝรัง่ เศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจติ ร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) (17 กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลที่มที ่าเรือ รีสอร์ท 5
ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มตี กึ สวยงามทัง้ เมือง โดยถูกขนานนามว่า PARISIAN RIVIERA
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
MERCURE DEAUVILLE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สำม

โดวิลล์ - มงต์แซงมิเชล - แซงต์ มำโล

เช้า

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมงต์ แซงต์มเิ ชล (MONT SAINT MICHEL)(177 กม.) สถานที่ทถ่ี กู ใช้โปรโมทการ
ท่องเทีย่ วของฝรัง่ เศสมากทีส่ ุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุม่ อาราม บ้านเรือนทีต่ งั้ อยู่บนเกาะ
กลางนา้ นอกชายฝัง่ ในเวลานา้ ขึ้นมงต์แซงต์มเิ ชล จะลอยอยู่กลางนา้ แต่เวลานา้ ลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับ
แผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก….
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
…นาท่าน ชมปราสาทมงต์แซงมิเชล (MONT ST. MICHEL) ศาสนาสถานทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้
กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรมตัววิหารตัง้ อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่
สูงจากระดับนา้ ทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์
มังดีเรืองอานาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็ นศาสนสถานสาหรับบาเพ็ญสมาธิและถือ
สันโดษมาตัง้ แต่โบราณ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์มาโล (SAINT MALO) (57 กม.) เมืองชายฝัง่ ทีม่ ี
ขนาดเล็กมีกาแพงล้อมรอบตัวเมืองแม้ว่าบางส่วนจะถูกทาลายไปในช่วง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องก็ตาม นาท่านชมตัวเมืองด้วยการเดินไปรอบๆ กาแพงของเมือง…
นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แซงต์มาโล (SAINT MALO CATHEDRAL)โบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถกู
ก่อตัง้ ขึ้นในปี 1108
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
MERCURE SAINT MALO BALMORAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

แซงต์ มำโล - แรนส์ - ตูร ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแรนส์ (RENNES) (52 กม.) เมืองหลวงของแคว้น BRITTANY เมืองในยุคกลาง ....
ระหว่างทางผ่านเมืองเมืองดินง (DINAN) (33 กม.) เมืองเล็กๆ มีแม่นา้ LA RANCE ไหลผ่าน อยู่ในแคว้นบริทานี
เมืองทีข่ ้นึ ชื่อเรื่องความสวยงาม มีคากล่าวทีว่ ่า หากต้องเลือกเที่ยวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง
เมืองทีม่ คี วามเก่าแก่สวยงามยังคงความเป็ นเมืองยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง
สมารถรอดพ้นจากการถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บ้านเรือนทัง้ หมดจึงเป็ นของดัง้ เดิมทัง้ หมด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่าน ชมเมือง อาคารแบบ TIMBER-FRAMED BUILDINGS อันมีลกั ษณะเฉพาะตัวเดินชม PLACE DE LA
MAIRIE ทีต่ งั้ ของศาลากลางเมืองแรนส์ (TOWN HALL) และโรงละครของเมือง ผ่านชม มหาวิหารแรนส์
(SAINT-PIERRE CATHEDRAL) อันเก่าแก่ทส่ี ร้างตัง้ แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพือ่ อุทศิ ให้แก่นกั บุญเปโตร….

เทีย่ ง
บ่าย

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

นาท่านสู่ เมืองตูร ์ (TOURS) (252 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (INDRE-ET-LOIRE) ซึง่ เป็ นจังหวัดใน
แคว้นซ็องทร์ (CENTRE) ของประเทศฝรัง่ เศส เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตัง้ แต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนัน้
ตัง้ อยู่บนแม่นา้ ลัวร์ (LOIRE RIVER) ในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นัน่ จึง
ส่งผลให้เมืองตูรเ์ ป็ นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุม่ แม่นา้ ลัวร์ท่สี าคัญเมืองหนึ่งของประเทศ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
MERCURE TOURS NORD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้

ตูร ์ - ปรำสำทเชอนองโชว์ - ปรำสำทชองบอร์ด

เช้า

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็ นปราสาท
เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มงั ดี ของฝรัง่ เศส อาณาบริเวณโดยรอบ
เป็ นทุ่งหญ้า และป่ าเขา จึงมีทศั นียภาพทีส่ วยงามอย่างยิง่ ตัวปราสาทเป็ นการออกแบบ
ก่อสร้างทีผ่ สมผสานระหว่างศิลปเรเนอซองส์กบั ศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นาท่าน เข้าชมปราสาทชองบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) เป็ น
ปราสาททีใ่ หญ่ทส่ี ุดในลุม่ แม่นา้ ลัวร์ สร้างในสไตล์เรอเนซองส์แบบฝรัง่ เศสโดยพระเจ้าฟรังซัวร์ท่ี 1 หลังจากที่
พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลานและได้เห็น
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อติ าลี พระองค์จึงมี
พระประสงค์ทจ่ี ะสร้างปราสาทให้เป็ นทีอ่ จิ ฉาของยุโรป
ในสมัยนัน้ พระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ จึงสร้าง
ปราสาทหลังนี้ข้นึ ในป่ าเพือ่ สะดวกกับการล่าสัตว์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
MERCURE TOURS NORD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ตูร ์ - ลิมอฌ - ซำร์ลำ ลำ กำเนดำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิมอฌ (LIMOGES) (217 กม.) เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงทางด้านกระเบื้องเคลือบมาตัง้ แต่สมัย
ศตวรรษที่ 18 นาท่านชมย่านใจกลางเมือง ...ถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียนแห่งลีมอฌ (ST ETIENNE
CATHEDRAL OF LIMOGES) มหาวิหารขนาดใหญ่ทส่ี ร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเริ่มต้นสร้างขึ้นใน 1273 แล้ว
เสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆังแปดเหลีย่ มทีต่ กแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนสซอง….
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาร์ลาลากาเนดา (SARLAT LA CANEDA) (139 กม.)...ชมเมืองหรือเรียกสัน้ ๆว่า
เมืองสีนา้ ผึ้ง สไตล์ RENAISSANCE ในยุคกลางตัง้ แต่ศตวรรษที่14 บ้านเรือนที่
ปลูกเรียงราย มีตรอก ซอก ซอย บ้านเรือนทีย่ งั คงมีการอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี
เปรียบเสมือนว่าท่านได้ยอ้ นอดีตสู่ยุคกลางอีกครัง้ หนึ่ง โดยเป็ นอีกหนึ่งเมืองที่
นักท่องเทีย่ วต่างนิยมเดินทางมาเพราะนอกจากความสวยงามของเมืองแล้ว ....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ให้ท่านได้ล้ มิ ลอง FOIE GRAS ของ

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

ทีพ่ กั

ขึ้นชื่อ
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

รอกำทำดูร ์ - แซ็ง ซีรค์ ลำโปปี - ซำร์ ลำ ลำ กำเนดำ

เช้า

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองรอกามาดูร ์ (ROCAMADOUR) (51 กม.)...
เมืองในจังหวัดล็อต (LOT) แคว้นมีด-ี ปี เรเน เมืองริมหน้าผาทีส่ วย
ทีส่ ุดในโลก เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ของพระแม่มารี เป็ นทีศ่ รัทธาของ
เหล่านักแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เป็ นทีส่ ุดของทีส่ ุดทีเ่ หล่าผูแ้ สวง
บุญปราถนาทีจ่ ะมาครัง้ หนึ่งในชีวติ โดยความอัศจรรย์ของอาราม
แขวนตัวแนบชิดหน้าผาถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 หน้าหมูบ่ า้ นมี
แม่นา้ DORDOGNEไหลผ่าน จากตัวหมู่บา้ นด้านล่างจะเป็ นทางขึ้นเนิน วิวสวย มีบนั ไดใหญ่ข้นึ เขามุง่ หน้าสู่อาราม
ทีแ่ ขวนตัวอยู่บนหน้าผาด้านบนในความสูงระดับครึ่งทางจากยอดทีม่ ี CHATEAU อยู่บนสุด จะมีผูแ้ สวงบุญไป
สักการะ BLACK VIRGIN & CHILD ซึง่ อยู่ในวิหาร NOTRE DAME ของทีน่ ่ี
นาท่าน ขึ้นชมโบสถ์ ROCAMADOUR และความสวยงามของโบสถ์ทเ่ี รียงรายริมหน้าผาสวยงาม จากนัน้ นาท่าน
กลับลงสู่ดา้ นล่าง อิสระเดินเล่นชมเมืองเก่าถนนสายหลักของเมืองทีม่ เี สน่หช์ วนหลงใหล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นแซ็ง ซีรค์ ลาโปปี (SAINT -CIRQ- LAPOPIE) (57 กม.)...เป็ นหมู่บา้ น LES PLUS
BEAUX VILLANGE DE FRANCE (THE MOST BEAUTIFUL
VILLAGES OF FRANCE) หรือหมู่บา้ นทีส่ วยที่สุดในฝรัง่ เศส
หมูบ่ า้ นนี้มคี วามพิเศษตรงทีไ่ ด้รบั การโหวตว่าเป็ น THE BEST OF
THE BEST BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE มีอายุหลาย
ร้อยปี อยู่ท่ามกลางป่ าเขาโอบล้อม มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 250
คน ตัง้ อยู่บนหน้าผาของซอกเขา LA VALLÉE DU LOT ทีม่ แี ม่นา้ LOT ไหลผ่าน ตัง้ แต่ยุคกลาง คราวโค้งเป็ น
ทรงโบราณทีท่ าจากดิน ปราสาท กาแพงเมืองเก่า หลักฐานแห่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ทีย่ งั หลงเหลืออยู่จงึ ได้ถกู
อนุรกั ษ์ไว้.
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

ลำร๊อก กำฌัก - แซ็ง เตมียง -บอร์โด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นลาร๊อกกาฌัก (LA ROQUE
GAGEAC) (75 กม.)...หมู่บา้ นอายุหลายร้อยปี ถูกกล่าวขวัญว่าเป็ น
หมูบ่ า้ นทีส่ วยทีส่ ุดใน DORDOGNE เป็ นหนึ่งในหมูบ่ า้ น LES PLUS
BEAUX VILLANGE DE FRANCE (THE MOST BEAUTIFUL
VILLAGES OF FRANCE) ตัง้ แขวนอยู่บนหน้าผาและมีแม่นา้
DORDOGNE ไหลผ่านด้านหน้า ทีน่ ่ีจงึ เป็ นชัยภูมเิ ยี่ยมในการค้าขาย

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

มาตัง้ แต่โบราณ สร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 และบ้านหรือคฤหาสถ์บางหลังเป็ นสถาปัตยกรรมวิจติ รแบบ
RENAISSANCE ........
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง เตมียง (SAINT EMILION) (124 กม.)...ชุมชนหินโบราณ จังหวัด GIRONDE แคว้น
AQUITAINE เมืองทีม่ ปี ระวัติศาสตร์เก่าแก่ตงั้ แต่ก่อนยุคประวัตศิ าสตร์เป็ นชุมชนแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมเมืองแซ็งเตมียง ศูนย์กลางแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อโดยองุน่ พันธุ ์ MERLOT ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 8
โดยนักบุญ EMILION ผูม้ าบุกเบิกแสวงบุญและก่อตัง้ ชุมชนในการผลิตไวน์จาหน่าย
ด้วยความเก่าแก่ของบ้านเรือนที่ถกู อนุรกั ษ์อย่างดี บ้านเรือนสร้างเรียงรายกันตามเนิน
เขาทีล่ อ้ มรอบด้วยไร่องุน่ ถนนในเมืองสายแคบๆ ลัดเลาะเข้าไปในเมืองเก่า มีทงั้
โบสถ์เก่าแก่ประจาเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 มีกาแพงเมืองโบราณ ซึง่ ทา
ให้ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก....
...นาท่าน เข้าชมการผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ข้นึ ชื่อของเมืองแห่งนี้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BORDEAUX) (43 กม.)...แคว้น AQUITAINE ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ กาโรนน์
(GARONNE) และอยู่รมิ ฝัง่ ทะเลเป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญด้วยเป็ นเมืองท่าการค้าตัง้ แต่ก่อนยุคโรมันและได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
MERCURE BORDEAUX CITE MONDIALE CENTRE VILLE หรือเทียบเท่า

วันที่เก้ำ

บอร์โด - รถไฟ TGV - ปำรีส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมจัตรุ สั พลาส เดอ ลา บูรซ์ (PLACE DE LA BOURSE) ทีส่ วยงามศูนย์รวมของชาวเมือง อิสระชมและ
ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา ทีท่ าการราชการต่างๆ ชมสะพานแสนสวย ปิ แอร์ (PONT DE PIERRE)….ชมแกรนด์เธียร์
เตอร์ทส่ี วยงามด้วยศิลปะแบบคลาสสิค สร้างในศตวรรษที่ 18…ชมย่านการค้า ย่านถนนแซงท์คาเทอรีน (RUE
SAINTE-CATHERINE) ตลอดความยาว 1กม. อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองบอร์โด เพือ่ เดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลา 2.15 ชม.
......... น.
เดินทางถึง กรุงปารีส (PARIS) มหานครทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอานาจของ
ยุโรปในยุคล่าอาณานิคม….
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าคัญคู่บา้ นคู่เมือง
ริมสองฝัง่ แม่นา้ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้น
ตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึง่ ได้รบั การอนุ รกั ษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความ
สวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณี
ทีน่ า้ ในแม่นา้ แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่นา้ แซนอาจจะ
ไม่สามารถดาเนินการได้)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เทีย่ ง
บ่าย
......... น.

คา่

ทีพ่ กั

CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สบิ

ปำรีส - ชมเมือง - ช้อปปิ้ ง

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ายภาพคู่กบั หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของประเทศฝรัง่ เศส โดยหอนี้จดั ว่า
เป็ นสัญลักษณ์แห่งอนุ สาวรียท์ ส่ี ูงทีส่ ุดในโลก …นาท่านชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรา
มารอบทิศทางของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผ่านชมจัตรุ สั คองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) ทีม่ ี
เสาโอเบลิสก์ (OBELISK) ทีน่ โปเลียนนามาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียปิ ต์ เมือ่ ครัง้ ที่นโปเลียนพิชติ อียปิ ต์
ได้ตงั้ ตระหง่านอยู่ยงั ลานประหารชีวติ ผูต้ ่อต้านการปฏิวตั ิ และสถานที่ตงั้ เครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
และพระนางมารีองั ตัวเน็ต …..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านอิสระด้านหน้าและถ่ายรูปพิพธิ ภัณฑ์ลูฟท์ (MUSEE DU LOUVRE) พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะทีม่ ชี ่อื เสียงที่สุด
และเก่าแก่ทส่ี ุด (เปิ ดตัง้ แต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตวั อาคารเป็ นพระราชวังหลวง ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ได้ยา้ ยราชสานักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทัง่ ปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการ
ปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส ลูฟวร์จงึ ได้รบั การบูรณะให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และได้รบั การยกย่องว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก
ด้วยมวลหมูอ่ าคารหลายหลัง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สบิ เอ็ด

ปำรีส - ประเทศไทย

เช้า
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพือ่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่สบิ สอง

ประเทศไทย

05.45 น.

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

**********

อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
วันที่เดินทำง

24 ม.ค. - 4 ก.พ.
7-18 ก.พ.//27 มี.ค.-7 เม.ย.
24 เม.ย.-5 พ.ค.
1-12 พ.ค.//5-16 มิ.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตำ่ กว่ำ 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

136,900.-

เด็กตำ่ กว่ำ 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่ำน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

127,900.-

29,900.-

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าตัวภายในประเทศ....
๋
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
5. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ
ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่

สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย
เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 655.-บาท [ระยะเวลา 11-14 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ...
10. ค่านา้ ดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
11. ค่าทิป
12. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ ) *.*.*. หามีวซี ่าแล้วหักคืนท่านละ 3,000.บาท *.*.*.
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ

5. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระม ัดจาท ัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ิ ธิท
ภายใน 24 ชว่ ั โมงน ับจากว ันจอง มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะขอร ับลูกค้ารายต่อไป
ชาระงวดสุดท้าย 30 ว ัน ก่อนเดินทาง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
ั
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญาการเดิ
นทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า
หมายเหตุ
ั ท
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อ ันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสยที
่ าง บริษ ัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การน ัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้ หรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก
้ น ังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทงในกรณี
ั้
ทท
ี่ า
่ นจะใชห
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษ ัทฯ จะแจ้งให้ทา
่ นทราบล่วงหน้า
20.- ว ันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว ในกรณีทล
ี่ ูกค้า
ต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบ
้ า่ ยใดๆ ทงสิ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
้ น
ค่าใชจ
ั้ น
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตุสด
ุ วิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ ม
เดินทางเป็นสาค ัญ….
เงือ
่ นไขการยกเลิก

 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 ว ัน ก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท ัวร์เต็มจานวน
ตามราคาท ัวร์
( หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบ ัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวต
ิ จะต้องมีใบร ับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษท
ั ระบุขอ
้ ความ
้
้
บางอย่างในนนด้
ั้ วย เพือ
่ จะได้ยน
ื ย ันก ับสายการบินและต ัวแทนบริษ ัททีต
่ า
่ งประเทศ (ทงนี
ั้ ขน
ึ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสาย
การบินและบริษ ัทต่างประเทศ)

่
เงือ
่ นไขวีซา
่ จากสถานทูตนนๆ
่ และ
- กรณีผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า
ั้ ทางบริษ ัทจะไม่มก
ี ารคืนค่าธรรมเนียมวีซา
ิ้
ค่าบริษ ัททีร่ ะบุในรายการท ัวร์ไว้แล้ว ใดๆทงส
ั้ น
- หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของ
บริษ ัทหรือชาระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆ
ของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงหมด
ั้
หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของบริษ ัทหรือ
ชาระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้
ทงหมด
ั้

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด
เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี า่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ที่
นั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน
(ผู ้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ
ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
ั ทีท
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้า
เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณี
ทีท
่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึง่
ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
 กรณีทรัพย์สน

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ น
่
่
ดุลพินจ
ิ ของสถานฑูต เรือ
่ งวีซาของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซาในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของ
บริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้อง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ
 หากสถานทูตมีการสุม
ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯเป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
สภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รก
ั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทาง
เป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้น
มี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ
ก่อนจองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หา
ข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์
นัน
้ ๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และ
ชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทัง้ หมด

ข้อความซงึ่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุด
ในการเดิน ทาง ทั ง้ นี้ ท างบริษั ทฯ ไม่ ส ามารถรั บ ผิด ชอบในอุ บั ต ิเ หตุ ห รือ ความเสีย หายที่เ กิด จากโรงแรมที่พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน
, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ น
สิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ
ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้า
ประเทศ เนื่อ งมาจากความประพฤติ พฤติก รรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัต ิตามกฎระเบียบด ้านการความคุม โรคติดต่อ
เฉพาะพื้น ที่ม ีก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อ การเดิน ทาง รวมถึง มีส งิ่ ผิด กฎหมาย บริษั ทฯ จะไม่ค ืน ค่ า ใช ้จ่ า ยใดๆ
รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้ง
ให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้
่ ฝรง่ ั เศส
เอกสารประกอบการการยืน
่ วีซา
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 10-15 ว ันทาการ
่ แสดงตนศูนย์ยน
ยืน
่ วีซา
ื่ วีซ่า TLS Contact (สาทรซิต)ี้
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
ออกมาได้
่ น้อยกว่า 15 ว ัน น ับจากว ันเดินทาง มีคา่ Fast Track เพิม
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา
่ เติมอีก ท่านละ 2,600 บาท
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านั น
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมี
จานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ในวันทีก
่ าหนด
ได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม (Premium) ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อย
กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่
ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว้
จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้าม
สวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก) (ความยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะด ้านบนถึง
ข ้างประมาณ 3ซม.)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน
(รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหาก
บัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน
หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียน
บ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย
ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

