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One World Tour Exclusive Selected : คือรายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ที่สมเหตุผล 

 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 – อาเมียง – มหาวหิารอาเมียงส์ – รูออ็ง 
          วหิารนอทเตอดมั เดอ รูออ็ง     
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เดินทางมุ่งหนา้  

สู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (158 กม.) เมืองหลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผา่แฟรงก์ ชนเผา่ท่ีสําคญั
ของประเทศฝร่ังเศสโบราณ และยงัเป็นเมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะต่างๆ รวมไปถึง
มหาวิหารกอธิคท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศฝร่ังเศส ชมมหาวหิารโนเทรอดามแห่งอา
เ มียงส์  หรือ  มหาวิหารอา เ มียงส์  (Amien s 
Cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างในสไตล์โกธิคแบบ 
"คลาสสิค" ท่ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 มหา
วิหารอาเมียงส์ ยงัถือว่าเป็นมหาวิหารท่ีมีการ
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสอีก
ดว้ยต่อมา มหาวหิารอาเมียงส์ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1981 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองรูออ็ง ROUEN (120 กม.) ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของ

นอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝร่ังเศส ในปัจจุบนั
เป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี ชมมหา
วิหารรูอ็อง มีอีกช่ือหน่ึงว่า “นอทเตอดมั-เดอ-รูอ็
อง (NORTE-DAME DE ROUEN)” เป็นวิหาร
โรมนัคาทอลิคแบบโกธิค (GOTHIC) ซ่ึงแต่เดิม
เป็นโบสถ์ท่ีถูกสร้างด้วยศิลปะแบบโรมาเนสท์ 
ปัจจุบัน ท่ี เ ป็นศิลปะแบบโกธิคนั้ นสร้าง ข้ึน
ภายหลังในศตวรรษท่ี 12 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 



361 ปี (ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรูอ็องเป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้ริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE 
LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่วนหัวใจเท่านั้น ส่วนอ่ืนๆ ถูกฝังไวท่ี้เมือง ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิกา
เก่าแก่ของเมืองรูออ็ง ประดบัอยูเ่หนือซุม้ทางลอดท่ีถนน Rue de Gros Horloge ช่ืนชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์
และงานศิลปะเคลือบทองอนัสุดวจิิตรของนาฬิกา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: MERCURE ROUEN CENTRE / RADISSON BLU HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) รูออ็ง– ออ็งเฟลอร์ – โดวลิล์ – ทรูวลิล์ ซูร์ แมร์ – มองค์แซงมิเชล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้ นเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ “Honfleur” 

(77 กม.) ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีทาํให้เป็น
ท่ีโปรดปรานของศิลปินต่างๆ ท่ีแวะเวียนมาพกั
อาศยัท่ีน่ี เช่น Gustaf Coubert, Eugene Boudin 
และ Claude Monet เป็นตน้ ชมท่าเรือเก่าแก่ Old 
Port Vieux Bassin ในสมยัก่อนท่าเรือแห่งน้ีเป็น
ท่ีตั้งของป้อมปราการ "Reef Nang" สร้างข้ึนเพื่อ
จุดประสงคท์างทหารเพื่อป้องกนัเมือง และยงัเคย
เป็นศูนยบ์ญัชาการทหารท่ีสําคญัอีกแห่งในยุคสมยักลางอีกด้วย ท่าเรือน้ีเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างแม่นํ้ าแซน 
(Seine) และช่องแคบองักฤษ (The English 
Channel) จากนั้นเดินทางสู่เมือง ทรูวิลล์-ซูร์-แมร์ 
(23 กม.) เมืองริมทะเลแห่งน้ีซ่ึงเดิมเป็นท่าเรือ
ประมง ผสมผสานอาคารและวิลล่าอันหรูหรา 
ตลาดปลาท่ีมีชีวิตชีวา ชายหาดของ Trouville 
ได้รับการประกาศให้เป็น 'ราชินีแห่งชายหาด ' 
ทางเดินริมทะเลเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม

สมยัศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นตลาด
ปลา อาคารหรูหราบนท่าเรือขา้งท่าเรือประมงมี
อายุยอ้นไปถึงปี 1925 จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง
โดวิลส์ “Deauville” (17 กม.) เมืองตากอากาศริม
ทะเลอีกเมืองหน่ึงท่ีดาราและนางแบบนิยมมา
ถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยูเ่ป็นประจาํ เดินเท่ียว
ชมเมืองเล็กๆท่ีหรูหรา และแวดลอ้มไปดว้ยกล่ิน
อายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางต่อสู่ “เมืองมองต์แซงมิเชล” 

Mont Saint Michel  (110 กม.) ชมเกาะมองตแ์ซง
มิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสน
สวยท่ีอยู่บนเกาะกลางทะเล เก็บบรรยากาศอนั
แสนโรแมนติคและความประทบัใจ ชม “โบสถ ์
มองแซงมิเชล” วิหารท่ีตั้ งอยู่บนเกาะโดดเด่ียว 
กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแควน้นอร์มอง
ดีของประเทศฝร่ังเศส ได้รับประกาศ ให้เป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979 หากนํ้ าลดระดับลง 
ท่านสามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาทไดเ้พียงพริบตา 
ซ่ึงเปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิดปิด
โดยธรรมชาติใหท้่าน 

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

ที่พกั: MERCURE MONT SAINT MICHEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4) มองค์แซงมิเชล – ดนีอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 เดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 กม.) ชมเมืองดี

นอน เมืองสวยท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าแรนซ์ ตวัเมืองตั้ง
ไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีกาํแพงลอ้มรอบอยู่
ใน เป็นเมืองท่ีงดงามท่ีสุดในแคว้นในบริตตานี
เมืองยุคกลางแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีดีท่ีสุดในบ
ริตตานีซ่ึงมีอาคารยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษท่ี 13 
กาํแพงเมืองเดิมจาํนวนมากยงัคงสภาพเดิมไว ้ 
จากนั้นทาํท่านเดินทางสู่เมือง รอซ์ฟอร์ท ออง 
แตร์ (Rochefort-en-Terre) (105 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ชมเมืองรอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ท่ีไดรั้บการโหวต

ใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสและ
เป็นเหตุผลหน่ึง ในการมาเยือนมากท่ีสุดของ
แควน้บริตตานี นาํท่านเดินไปตามถนนอิฐดั้งเดิม 

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
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


เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่านจะไดเ้ห็นบา้นเรือนยคุกลางท่ีสร้างดว้ยหินอายกุวา่ 500 ปี ท่ีปัจจุบนั 
กลาย เป็นร้านค้า  ร้านกาแฟ ท่ีคอยต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ประดบัไปดว้ยไมด้อกไม้
ประดับอย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตวั
เมืองตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควร นําท่านออก
เดินทางสู่เมือง “นอ็งต์” Nantes (103 กม.) เมือง
หลวงของจงัหวดัลวัรัตล็องติกในแควน้เปอีเดอ
ลาลวัร์ในประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าลวัร์
ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส นาํท่านชม (ดา้นนอก) 
ของปราสาท “ดุ๊กแห่งบริตตานี” (Chateau of the dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่นํ้ าลวัร์ท่ี
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 1862 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: RADISSON BLU HOTEL NANTES หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

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

หลังอาหาร เ ดินทาง สู่ ลุ่มแม่นํ้ าลัว ร์  เข้าช ม
ปราสาทท่ียิ่งใหญ่น้ีคือ “ปราสาทเชอนองโซ” 
(CHATEAU CHENONCEAU) (210 กม.)  เป็น
ปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี ตวัปราสาท
เป็นการออกแบบก่อสร้างท่ีผสมผสานระหว่าง
ศิล ปะ เร เนอซ อง ส์ กับ ศิ ลป ะแบ บค ล าส สิ ค
สมยัใหม่เข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชมความงดงาม
อยา่งเลอค่าทั้งดา้นนอกและภายในปราสาทอยา่ง
จุใจและเพลิดเพลินกบัตาํนานของความเป็นมาท่ี
น่าสนใจก่อนปล่อยเวลาใหท้่านวาดฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสนสุดประทบัใจ   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU 

CHAMBORD” (58 กม.) ปราสาทได้รับการ
ออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี ปราสาทเร่ิม
สร้างหลงัจากเขาส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน โดยไดน้าํ
เ ค้ า โ ค ร ง น้ี ไ ป ป รั บ ป รุ ง เ ป็ น แ บ บ ส ม บู ร ณ์ 
กษตัริยฟ์รองซวัส์ ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทข้ึน ปี 



1519 *** หากปราสาทใดปิดทางบริษัทขอเปลีย่นเป็นเข้าชมปราสาทอองบัวร์ แทน ***  
จากนั้นนาํท่านเดินเขา้สู่เมืองตูร์ (Tour) (78 กม.)  
เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้ งแต่ยุค
กลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าลวัร์ (Loire 
River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิ
โรมันในช่วงต้นศตวรรษท่ี 1 นั่นจึงส่งผลให้
เมืองตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่นํ้ า
ลัวร์ท่ีสําคัญเมืองหน่ึงของประเทศ ชมความ
งดงาม ของ "วิหารตูร์" (Tours Cathedral) หรือ 
วิหารเซนต ์แกไทน์ (Saint-Gatien's Cathedral ) 
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อทุ่มเทให้กบันกับุญเซนต์ แกไทน์ 
(Saint Gatien) วิหารถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่าง 
1170 - 1547 ตั้ งอยู่ทางใต้สุดของสะพานข้าม
แม่นํ้ าลวัร์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวิหารตูร์ล้วนแล้วแต่สร้างข้ึนในแบบศิลปะแบบกอธิค ต่อมาวิหารตูร์
ไดรั้บการประกาศให้เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ในปี 1862 เขา้สู่ย่านเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจกลางของ
เมืองเก่าจะเป็นท่ีตั้ งของจตุัรัส Plumereau ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองตูร์ โดยจตุัรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคาร
บา้นเรือนยคุกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: NOVOTEL TOURS-CENTRE GARE HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) ตูร์ – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมืองเก่า 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารออกเดินทางสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) (349 กม.) เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
ฝร่ังเศส ริมแม่นํ้ ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝ่ังทะเลเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัดว้ยเป็นเมืองท่าการคา้ตั้งแต่
ก่อนยคุโรมนั    

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเน้ือ
ววักรุณาแจง้แผนกเซลล ์ทางบริษทัจะเปล่ียนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย เดินทางสู่ Bordeaux Vineyards Wine Tasting 
สัมผสับรรยาการไร่องุ่นของแท ้ท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดังไปทั่วโลก จะแหล่งผลิต เพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศ และ รับความรู้เก่ียวกบัการผลิตไวน์
ชั้นเยีย่มของแควน้ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านกลบัเขา้
ตัวเมือง ชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่า



พระจนัทร์ (Port of the Moon) ถือวา่เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในฝร่ังเศส ในปี 2007 
เมืองบอร์กโดซ์ได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก
ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ ท่ียงัมีผู ้อยู่อาศัย 
ชุมชนเมืองและยา่นสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น นาํ
ท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิแอร์ (Pont 
de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดย
สะพานน้ี ถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการขา้มแม่นํ้ ากา
รอน (Garonne River) ปัจจุบนัสะพานน้ี ถือว่า
เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ท่ีสําคัญของเมือง บอร์ก
โดซ์ จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในทวปียโุรป จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองบอร์ก
โดซ์ ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: HILTON GARDEN INN BORDEAUX CENTRE หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) บอร์โดซ์ – ออ็งกแูลม – ลมิอฌ – ออร์เลออ็ง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 ห ลัง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง อ็ อ ง กู แ ล ม 

“Angoulême” (110 กม.) เมืองในแควน้ 
Nouvelle-Aquitaine  ชมวิหารอ็องกูแลม 
(Cathédrale d'Angoulême) หรือ วิหารนกับุญเป
โตรแห่งอ็องกูแลม (Cathédrale Saint-Pierre 
d'Angoulême) วิหารโรมนัคาทอลิก ท่ีสร้างใน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างในปี ค.ศ. 
1017 จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิมอฌ (100 กม.)   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองท่ีมีช่ือเสียง

ทางดา้นกระเบ้ืองเคลือบมาตั้งแต่สมยัศตวรรษ
ท่ี 18 ชมย่านใจกลางเมือง ถ่ายรูปกบัมหาวิหาร
แซ็งเตเตียน แห่ง ลีมอฌ (St Etienne Cathedral of 
Limoges) มหาวหิารขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในแบบ
โกธิค โดยเร่ิมตน้สร้างข้ึนใน 1273 แลว้เสร็จในปี 
1888 ประกอบไปด้วยหอระฆงัแปดเหล่ียมท่ี
ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั้นเดินสู่



เมือง “ออร์เลออ็งส์” (Orleans) (230 กม.) เมืองหลกัของลวัแรในแควน้ซ็องทร์-วาลเดอลวัร์    
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: HOTEL NOVOTEL ORLEANS ST JEAN DE BRAYE หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) ออร์เลออ็ง – ปารีส – LA VALLEE VILLAGE OUTLET    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นชมเมืองออร์เลออ็ง เมืองท่ีตั้งอยูริ่ม ฝ่ัง

แม่นํ้ าลัวร์  ท่ี มีความสําคัญในประวัติศาสตร์
ฝร่ังเศส ในศตวรรษท่ี 15 โจน ออฟ อาร์ค วีรสตรี
ผูน้าํกองทพัฝร่ังเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพื่อตอบ
โตแ้ละขบัไล่กองทพัองักฤษท่ียึดลอ้มเมืองอยูจ่น
ได้รับชัยชนะ ชมย่านการคา้ ชมมหาวิหารเซ็นต์
ครัวร์ แห่งเมืองออร์เลอ็องท่ียิ่งใหญ่สวยงามดว้ย
ศิลปะแบบกอธิค ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ 
LA VALLEE VILLAGE OUTLET (160 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระให้ ท่ านได้ช้อป ป้ิง   LA VALLEE 

VILLAGE OUTLET ท่ีรวมร้านคา้แบรนดเ์นม
ดงัมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผสัประสบการณ์
การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นนาํต่าง  ๆ 
มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, 
Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul 
Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin 
Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, 
Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่กรุงปรารีส 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัที่: PARIS MARRIOTT OPERA AMBASSADOR HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง     
 
 
 
    



วนัที่ที่เก้าของการเดนิทาง (9) พระราชวงัแวร์ซายย์ – ขึน้ชมววิบนหอไอเฟล – มองมาร์ต 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํคณะเขา้ชมความสวยงามภายใน “พระราชวงัแวร์ซายย”์ (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจาํ
พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ีสําคญัๆ
ของพระราชวงั 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
ปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัว
ปราสาท และสวนดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ยา่ง
สวยงาม ผู ้ท่ีก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ี
งดงามแห่ง น้ี คือ พระเจ้าหลุยส์ ท่ี  14 ของ
ฝ ร่ั ง เ ศ ส  พ ร ะ ร า ช วัง ใ น อ ดี ต แห่ ง น้ี มี พื้ น ท่ี
ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนันั้ นพื้นท่ี  
บางส่วนถูกนาํไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนจึงเหลือ
พื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลงัการเสมอมา  นาํ
ท่านชมหอ้งหบัต่างๆ ท่ีตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโป
เลยีน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟ
รสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่ง ให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมหอ้งประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝร่ังเศส 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนาํคณะข้ึนลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอ
เฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีส จากมุมสูง 2 
จากนั้นชมลานประวติัศาสตร์ “จตุัรัสคองคอร์ด” 
Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และ
พระนางมารีอังตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิต
โดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่ง
แฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี 
ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด้วยต้นเม
เป้ิลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติด
อนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั 
“หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานคร
ป า รี ส  บ ริ เ ว ณ “ จั ตุ รั ส ท ร อ ค า เ ด โ ร ”  ช ม  “ 
ประตูชยั”  Arc de Triomphe  จากนั้นเดินทางเขา้
สู่ “ยา่นมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขา
สูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ี



สูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นาํท่านชมความงามของวิว 
สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดา
ศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ี
เป็นจาํนวนมาก อิสระให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้ง
ทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัที่: PARIS MARRIOTT OPERA AMBASSADOR HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง               

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (10) ปารีส – พพิธิภณัฑ์ลูร์ฟ – ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี  
          ห้าง La Samaritaine – ล่องเรือแม่น า้แซนน์พร้อมดนิเนอร์สุดหรู 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
หลัง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ  เ ข้า ช ม ภ า ย ใ น 
“พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ าพิพิธภัณฑ์ 
คอยบรรยายตามจุ ด ต่ า งที่ ส า คัญๆของ
พพิธิภัณฑ์)  ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินสําคญั 
อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, 
รูปป้ันวนัีส เดอมิโล, รูปแกะสลกั ทาส ของไมเคิล 
แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้
ดว้ยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนมา
ในปี ค.ศ.1989 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ 

นํ้ าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองสําอาง จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ีอิสระกบัการชอ้ปป้ิงท่ีห้างสรรพสินคา้ 
แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร ดินเนอร์สไตล์
ฝร่ังเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่นํ้ า
แซน (Seine River) ผ่านสถานท่ีสําคัญ  
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะ
แบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
สร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงาม
แห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์



ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาล้ีด 
พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

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  
-  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเข้าโรงแรมท่ีพัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีก
คร้ัง เพ่ือความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมท่ีพัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้า
หากมค่ีาใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมค่ีาทุกอย่างไว้ในรถ 
- กรณีท่ีท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขบัรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 
  28 ธ.ค.64-08 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 รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (หากท่านประทับใจในการ

บริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง 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 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอาํนวยความสะดวก  

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

กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้  
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

2. ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา 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 
2. การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
4. 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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