
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22166 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

แรงส์ * อาเมยีง * ออ็งเฟลอร์ * โดวลิล์ * ดินอน * รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์  
เข้าชมชมความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารมองท์ แซง มเิชล * ชมปราสาทแสนสวย แห่ง ลุ่มแม่น า้ลวัร์  

บอร์โดซ์ * ชิมไวน์รสเลศิ * ออ็งกูแลม * ลมิอฌ * ออร์เลออ็ง  

เมนูพเิศษ...กุ้งมงักร, สเต๊กเน้ือฝร่ังเศส และ Moules à la Marinière (หอยแมลงภู่อบ), ซีฟู๊ดรสเลศิ 
เทีย่วสบายๆ ไม่เร็งรีบ...ความสุขทีทุ่กท่านรอคอย 

 Tour Exclusive Selected : คือรายการทวัร์คุณภาพ ในราคา ทีส่มเหตุผล 
1. โรงแรมทีพ่กัแบบ 4 ดาว  
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพืน้เมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 



5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทปิพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
7. น า้ด่ืมบริการบนรถโค้ชวนัล่ะ 2 ขวด 

ออกเดินทาง พฤศจิกายน 2564 – มนีาคม 2565 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  

เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  ปารีส – แรงส์ – ชมเมือง – อาเมียง – ชมเมือง    
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแล้ว นาํท่านออก

เดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองแร็งส์” (Reims) (143 กม.) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ในประเทศ
ฝร่ังเศส  ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ก่อตั้งข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสําคญัระหวา่งสมยั
จกัรวรรดิโรมนั ชม “มหาวิหารแร็งส์” เป็นอาสนวหิารสาํคญัของเมืองแร็งส์ จหัวดัมาร์น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเคยใช้
ในพิธีสวมมงกุฎกษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศส มหาวิหาร
สร้างเสร็จเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13  และไดรั้บเลือก
ให้ เ ป็นมรดกโลกเ ม่ือปีค.ศ.1991  ชม (ด้านนอก) 
พระราชวังโต (Tau Palace) ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 
1498 ถึง 1509 ท่ีมีความสําคัญต่อราชวงศ์ฝ ร่ังเศส 
โดยเฉพาะเร่ืองของพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็น
สถานท่ีในการพาํนกัของ กษตัริยก่์อนท่ีจะเขา้สู่พิธีบรม
ราชาภิเษก ซ่ึงจะจดัข้ึนในมหาวิหารแร็งส์นาํท่านนาํท่าน
ถ่ายรูปกับประตูชัยเมืองแรงส์ จากนั้นชม ประตูชัย
ประจ าเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือไดว้า่เป็นอนุสาวรียท่ี์
เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ ซ่ึงคนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตู
แห่งน้ีวา่ ประตูดาวองัคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวองัคาร ถือวา่
เป็นเป็นคนหน่ึงใน 4 ประตูโรมนัท่ีมีความงดงามมากของฝร่ังเศส  
จากนั้นไปชม โบสถ์ เซนต์ แร็งส์ (Saint Remi Basilica) อีกหน่ึง
คริสตจกัรท่ีสร้างแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอท่ี9 ซ่ึงเร่ิมมีการ
ก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 1099 ซ่ึงต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น
อนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ เม่ือปี 1841 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (174 กม.) เมืองหลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่า
แฟรงก์ ชนเผ่าท่ีสําคญัของประเทศฝร่ังเศสโบราณ และยงัเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะต่างๆ 
รวมไปถึงมหาวหิารกอธิคท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส ชมมหาวหิารโนเทรอดามแห่งอาเมียงส์ หรือ 
มหาวิหารอาเมียงส์ (Amiens Cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างในสไตล์โกธิคแบบ "คลาสสิค" ท่ีสร้างข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี 13 มหาวิหารอาเมียงส์ ยงัถือวา่เป็นมหาวิหารท่ีมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสอีก
ดว้ยต่อมา มหาวหิารอาเมียงส์ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1981 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Hotel Mercure Amiens Cathedrale / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  อาเมียง – รูออ็ง– ออ็งเฟลอร์ – โดวลิล์ – มองค์แซงมิเชล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองรูออ็ง ROUEN (110 กม.) ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของ

นอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝร่ังเศส ในปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี ชมมหาวิหารรูอ็อง มี
อีกช่ือหน่ึงว่า “นอทเตอดมั-เดอ-รูอ็อง (NORTE-DAME 
DE ROUEN)” เป็นวิหารโรมนัคาทอลิคแบบโกธิค 
(GOTHIC) ซ่ึงแต่เดิมเป็นโบสถ์ท่ีถูกสร้างด้วยศิลปะ
แบบโรมาเนสท ์ปัจจุบนัท่ีเป็นศิลปะแบบโกธิคนั้นสร้าง
ข้ึนภายหลงัในศตวรรษท่ี 12 โดยใชเ้วลาก่อสร้าง 361 ปี 
(ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรูอ็องเป็นท่ีฝัง
พระศพของพระเจา้ริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE 
LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่วนหวัใจเท่านั้น ส่วนอ่ืนๆ 
ถูกฝังไวท่ี้เมือง ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิกา
เก่าแก่ของเมืองรูออ็ง ประดบัอยูเ่หนือซุ้มทางลอดท่ีถนน 
Rue de Gros Horloge ช่ืนชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์
และงานศิลปะเคลือบทองอนัสุดวจิิตรของนาฬิกา จากนั้น
เดินทางสู่เมือง ออ็งเฟลอร์ “Honfleur” (90 กม.)   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารนําท่านชมเมือง “อ็องเฟลอร์” เมืองท่าใน

แควน้ Normandy (นอร์มงัดี) ดว้ยความสวยงามของเมือง
น้ีทาํให้เป็นท่ีโปรดปรานของศิลปินต่างๆ ท่ีแวะเวียนมา
พกัอาศยัท่ีน่ี เช่น Gustaf Coubert, Eugene Boudin และ 
Claude Monet เป็นตน้ ชมท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux 
Bassin ในสมัยก่อนท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งของป้อม
ปราการ "Reef Nang" สร้างข้ึนเพื่อจุดประสงคท์างทหาร



เพื่อป้องกนัเมือง และยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทหารท่ีสําคญัอีกแห่งในยุคสมยักลางอีกด้วย ท่าเรือน้ีเป็นจุด
เช่ือมต่อระหวา่งแม่นํ้ าแซน (Seine) และช่องแคบองักฤษ (The English Channel) จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโด
วิลส์ “Deauville” (17 กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหน่ึงท่ีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปก
นิตยสารกนัอยู่เป็นประจาํ เดินเท่ียวชมเมืองเล็กๆท่ีหรูหรา และแวดลอ้มไปดว้ยกล่ินอายของเหล่าชนชั้นสูงใน
อดีต จากนั้นเดินทางต่อสู่ “เมืองมองตแ์ซงมิเชล” Mont Saint Michel  (110 กม.)  

 คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière’ 
หรือหอยแมลงภู่อบ สไตลฝ์ร่ังเศส พร้อมเคร่ืองเคียง ไวน์ขาวทอ้งถ่ิน  

ที่พกั: Mercure Mont Saint Michel, หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4) มองค์แซงมิเชล – ดนีอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารชมเกาะมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel 

เมืองปราสาทแสนสวยท่ีอยู่บนเกาะกลางทะเล ท่านได้เก็บ
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติคและความประทบัใจ ชม “โบสถ ์
มองแซงมิเชล” ท่ีทอดตวัยาวอยูบ่นเกาะกลางทะเลท่ีสวยงาม 
วิหารท่ีตั้ งอยู่บนเกาะโดดเด่ียว กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก 
บริเวณแควน้นอร์มองดีของประเทศฝร่ังเศส ได้รับประกาศ 
ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979   หากนํ้ าลดระดบัลง ท่าน
สามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาทไดเ้พียงพริบตา ซ่ึงเปรียบเสมือน
สะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่าน  จากนั้น
เดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 กม.)   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านชมเมืองดีนอน เมืองสวยท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าแรนซ์ ตวัเมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีกาํแพงลอ้มรอบ

อยู่ใน เป็นเมืองท่ีงดงามท่ีสุดในแค้วนในบริตตานีเมืองยุค
กลางแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีดีท่ีสุดในบริตตานีซ่ึงมีอาคาร
ยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษท่ี 13 กาํแพงเมืองเดิมจาํนวนมากยงัคง
สภาพเดิมไวอิ้สระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ จากนั้น
ทาํท่านเดินทางสู่เมือง รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(Rochefort-en-
Terre) (105 กม.) เมืองท่ีได้รับการโหวตให้เป็นหน่ึงใน
หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสและเป็นเหตุผลหน่ึง ในการมา
เยือนมากท่ีสุดของแควน้บริตตานี นาํท่านเดินไปตามถนนอิฐ
ดั้งเดิม เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่านจะได้เห็นบา้นเรือนยุคกลางท่ี
สร้างดว้ยหินอายุกว่า 500 ปี ท่ีปัจจุบนักลายเป็นร้านคา้ ร้าน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


กาแฟ ท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ประดบัไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัอยา่งสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชม
ตวัเมืองตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควร นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง “น็องต์” Nantes (103 กม.) เมืองหลวงของ
จงัหวดัลวัรัตล็องติกในแควน้เปอีเดอลาลวัร์ในประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนฝ่ัง
แม่นํ้ าลวัร์ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส นาํท่านชม (ดา้นนอก) ของปราสาท “ดุ๊ก
แห่งบริตตานี” (Chateau of the dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาด
ใหญ่ริมแม่นํ้าลวัร์ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์
โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 1862  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Radisson Blu Hotel, Nantes / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5) น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด – ตูร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหารเดินทางสู่ลุ่มแม่นํ้ าลัวร์ เข้าชมปราสาทท่ี
ยิ่ ง ใ ห ญ่ น้ี คื อ  “ปราสาท เชอนองโซ”  (CHATEAU 
CHENONCEAU) (210 กม.)  เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างท่ี
ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบ
คลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ท่านจะไดช้มความงดงาม
อยา่งเลอค่าทั้งดา้นนอกและภายในปราสาทอยา่งจุใจและ
เพลิดเพลินกับตาํนานของความเป็นมาท่ีน่าสนใจก่อน
ปล่อยเวลาใหท้่านวาดฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสนสุด
ประทบัใจ   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเขา้ชม “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU CHAMBORD” (58 กม.)  โดยโคร่งร่างของตวัปราสาท

ได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี  การสร้าง
ปราสาทชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขา
ส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิก
ฝร่ังเศสและทีมงานไดน้าํเคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบ
สมบูรณ์ หลงัดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซวัส์ 
ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทข้ึน ปี 1519 *** หากปราสาทใด
ปิดทางบริษัทขอเปลีย่นเป็นเข้าชมปราสาทอองบัวร์ แทน 
*** จากนั้นนําท่านเดินเข้าสู่เมืองตูร์ (Tour) (78 กม.)  
เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวั
เมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่นํ้ าลวัร์ (Loire River) ในอดีตเคย



เป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1 นัน่จึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่ม
แม่นํ้ าลวัร์ท่ีสําคญัเมืองหน่ึงของประเทศ ชมความงดงาม
ของ "วิหารตูร์" (Tours Cathedral) หรือ วิหารเซนต ์แกไทน์ 
(Saint-Gatien's Cathedral ) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อทุ่มเทให้กบั
นกับุญเซนต ์แกไทน์ (Saint Gatien) วหิารถูกสร้างข้ึน 

 ในช่วงระหว่าง 1170 - 1547 ตั้งอยู่ทางใตสุ้ดของสะพาน
ขา้มแม่นํ้ าลัวร์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวิหารตูร์ล้วน
แล้วแต่สร้างข้ึนในแบบศิลปะแบบกอธิค ต่อมาวิหารตูร์
ไดรั้บการประกาศให้เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ในปี 
1862 เขา้สู่ย่านเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่า
จะเป็นท่ีตั้งของจตุัรัส Plumereau ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองตูร์ 
โดยจตุัรัสถูกโอบลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารบา้นเรือนยคุกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (5) ตูร์ – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) (349 กม.) เมืองทาง
ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส ริมแม่นํ้ ากาโรนน์ ( Garonne) และ
อยู่ริมฝ่ังทะเลเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัดว้ยเป็นเมืองท่าการคา้ตั้งแต่ก่อนยุค
โรมนั  นอกจากน้ีแล้วเมืองบอร์กโดซ์ยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัฌีรงด ์
(Gironde) และเมืองหลวงของของแควน้อากีแตน (Aquitaine) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศ  
พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้แผนกเซลล ์ทางบริษทัจะ
เปล่ียนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผสั บรรยาการไร่องุ่นของแท ้ท่ีมีช่ือเสียง
โด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดช้มไวน์รสชาติเยี่ยม จะแหล่ง
ผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และ รับความรู้
เก่ียวกบัการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของแควน้ ไดเ้วลาสมควรนาํ
ท่านกลับเข้าตัวเมือง นําท่านเท่ียวชม เมืองบอร์กโดซ์ 
หรือ เมืองท่าพระจนัทร์ (Port of the Moon) ถือวา่เป็น
หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัในฝร่ังเศส ซ่ึง ในปี 2007 
เมืองบอร์กโดซ์ได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลกในฐานะ
เมืองประวติัศาสตร์ ท่ียงัมีผูอ้ยู่อาศยั ชุมชนเมืองและย่าน



สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone 
Bridge) โดยสะพานน้ี ถูกสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการขา้มแม่นํ้าการอน (Garonne River) ปัจจุบนัสะพานน้ี ถือวา่เป็นอีก
หน่ึงสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหน่ึงใน
โรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux 
Cathedral) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) บอร์โดซ์ – ออ็งกแูลม – ลมิอฌ – ออร์เลออ็ง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” (110 กม.)  

เมืองในแควน้ Nouvelle-Aquitaine ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องฝร่ังเศส 
ชมวิหารอ็องกูแลม (Cathédrale d'Angoulême) หรือ วิหารนกับุญเป
โตรแห่งออ็งกูแลม (Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême) วหิาร 
โรมนัคาทอลิก ท่ีสร้างในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างในปี 
ค.ศ. 1017 จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิมอฌ (Limoges) (100 กม.)   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นกระเบ้ือง

เคลือบมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 นาํท่านชมยา่นใจกลางเมือง นาํ
ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียน แห่ง ลีมอฌ (St Etienne 
Cathedral of Limoges) มหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในแบบโกธิค 
โดยเร่ิมตน้สร้างข้ึนใน 1273 แลว้เสร็จในปี 1888 ประกอบไปดว้ยหอ
ระฆงัแปดเหล่ียมท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั้นเดินสู่
เมือง “ออร์เลออ็งส์” (Orleans) (230 กม.) เมืองหลกัของจงัหวดัลวัแร
ในแควน้ซ็องทร์-วาลเดอลวัร์    

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hotel Novotel Orléans St Jean de Braye / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) ออร์เลออ็ง – ชมเมือง – คฤหาสน์โว เลอ วกีงต์ – ปารีส 
     มหาวหิารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่น า้แซนน์พร้อมดนิเนอร์สุดหรู 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นนาํท่านชมเมืองออร์เลออ็ง เมืองท่ีตั้งอยูริ่ม ฝ่ังแม่นํ้ าลวัร์ เป็น

เมืองท่ีมีความสําคญัในประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส ในศตวรรษท่ี 15 โจน 
ออฟ อาร์ค วีรสตรีผูน้าํกองทพัฝร่ังเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพื่อตอบโต้
และขบัไล่กองทพัองักฤษท่ียึดล้อมเมืองอยู่จนได้รับชัยชนะ ชมย่าน
การคา้ ชมมหาวิหารเซ็นต์ครัวร์ แห่งเมืองออร์เลอ็องท่ียิ่งใหญ่สวยงาม
ด้วยศิลปะแบบกอธิค ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองแม็งซ่ี 
(Maincy) (140 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้ชม “คฤหาสน์โว-เลอ-วีกงต์” Château de Vaux-le-Vicomte ท่ีสร้างข้ึนระหวา่งปี 1658 – 1611 

สําหรับนีกอลา ฟูแก มาร์ควิสแห่งเบลเลออีล ไวเคานต์
แห่งเมอเลิงและโว ผูเ้ป็นเสนาบดีกระทรวงการคลงัใน
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เป็นคฤหาสน์ท่ีก่อสร้างอย่างหรูหรา
โอ่อ่าและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในฝร่ังเศสรองจากพระราชวงั
แมซง Château de Maisons จากนั้นเดินทางเขา้สู่กรุง
ปารีส (61 กม.) นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ยา่นมองมาร์ต” 
(Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของ
ปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหาร
ซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหาร
พระหฤทยั  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่
ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นาํท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าววา่ 
เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ี
นดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรค์จากท่ีน่ีเป็นจาํนวนมาก อิสระให้ทุก
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟ
สไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

 
 
 



คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝร่ังเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่นํ้ าแซน (Seine 
River) สถานท่ีสําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิ
เช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ศาลาวา่การ โอเตล็เดอวลิส์ เกาะเซ็นตห์ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑ์ออร์
เซย ์แซงวาล้ีด พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

พกัที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง        

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)     พระราชวงัแวร์ซานย์ - ขึน้ชมววิบนหอไอเฟล – ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นาํคณะเขา้ชมความสวยงามภายใน “พระราชวงัแวร์ซายย”์ (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจาํ
พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ีสาํคญัๆของพระราชวงั 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั เพราะ
ความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และสวนดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์
ซายส์ ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส พระราชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณถึง 37,000 
ไร่ แต่ปัจจุบนันั้นพื้นท่ี  บางส่วนถูกนาํไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนจึงเหลือพื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตาม
พระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลงัการเสมอมา  นาํท่านชมห้องหบัต่างๆ ท่ีตกแต่งอยา่ง
วิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิ
เรอร์ Hall of Mirrors แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส 
ควรค่าแก่การยกยอ่ง ใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมหอ้งประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระ
ยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝร่ังเศส 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนาํคณะข้ึนลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล 
พร้อมชมวิวมหานครปารีส จากมุมสูง 2 จากนั้นชม
ลานประวติัศาสตร์ “จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la 
Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวั
เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติั
ฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-
Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ย
ตน้เมเป้ิลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติด
อนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กบั “หอ
ไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส 
บริเวณ“จตุัรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชยั”  Arc de 
Triomphe   

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร   



พกัที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง        

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) ปารีส – พพิธิภณัฑ์ลูร์ฟ – ช้อปป้ิง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํคณะท่านเดินทางเพื่อ เขา้ชมภายใน “พพิธิภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ าพพิธิภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่าง
ทีส่ าคญัๆของพพิธิภัณฑ์)  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สาํคญัและยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดง
ศิลปวตัถุนบัช้ินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือ ราชสาํนกัยา้ยไปท่ี แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพิธภณัฑ ์
ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินสาํคญั อาทิ ภาพวาดโมนาลซ่ิา ของลโีอนาร์โด ดาวนิชี, รูปป้ันวนัีส เดอมิโล, รูป
แกะสลกั ทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้าง
เพิ่มเติมข้ึนมาในปี ค.ศ.1989 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํคณะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด 

อาทิ นํ้ าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองสําอาง จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ีห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟา
แยตต ์Galerie Lafayette 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง        

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) ปารีส – สนามบิน  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย)เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาทาํ TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

12.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG931  

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12) สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะ
คาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือ
เขา้โรงแรมท่ีพกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของ
ไว ้ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหวัหนา้ทวัร์ และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให ้แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน 
ตอ้งเป็นความรับผดิชอบของผูลื้ม, หา้มวางของมีค่าทุกอยา่งไวใ้นรถ 
กรณีท่ีท่านไม่ไดอ้ยูใ่นรถดว้ย ทางบริษทัทวัร์ และพนกังานขบัรถโคช้ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได ้



 

 
 
 

อตัราค่าบริการ ปี 2564-2565  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

04-15 พ.ย. 64 139,900 139,900 135,900 32,900 
11-22 พ.ย. 64 139,900 139,900 135,900 32,900 
18-29 พ.ย. 64 139,900 139,900 135,900 32,900 

25 พ.ย.-06 ธ.ค. 64 149,900 149,900 145,900 39,900 
    02-13 ธ.ค. 64 149,900 149,900 145,900 39,900 
    09-20 ธ.ค. 64 139,900 139,900 135,900 32,900 

  23 ธ.ค.64-03 ม.ค.65 149,900 149,900 145,900 39,900 
30 ธ.ค.64-10 ม.ค. 65 149,900 149,900 145,900 39,900 

  06-17 ม.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
13-24 ม.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 

20 ม.ค.-31 ม.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 27 ม.ค.-07 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 

 03-14 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 10-21 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 15-26 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 

 24 ก.พ.-07 มี.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 03-14 มี.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 10-21 มี.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 17-28 มี.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 

 24 มี.ค.-04 เม.ย. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่าน
จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 12 วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท ภายใน24ชัว่โมง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



5. เม่ือท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้  
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

2. ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 60-90 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

3. *ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อาํเภอ 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

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

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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