
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PACKAGE EUROPE SOUTHERN FRANCE LAVENDER 

10 วนั 7 คนื 

      รหสัโปรแกรม : 27317 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

วัน โปรแกรมท่องเท่ียว  เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 สนามบินชาร์ลเดอโกล – เมืองฟงแตนโบล – ปราสาทฟงแตนโบล - เมืองดีจง 
- - - 

    Mercure Dijon Centre 
Clemenceau 4* 

3 เมืองลียง – เนินเขาฟูร์วิแยร์ -  Gallo Roman Theater –  
มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ โฟวิเออ – ถนนมองเต - เมืองอาวีญง 

 - - 
Mercure Avignon Palais des  

Papes Centre 4* 

4 เมืองวาลองโซล – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ฟาร์ม Angelvin Lavender –  
เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ – เมืองอาวีญง -  Palais des Papes 

 - - 
Mercure Avignon Palais des 

Papes Centre 4* 

5 เมืองตูลูส – จัตุรัสกาปิโตล - มหาวิหารแซง แชร์แนง – โบสถ์อิฐสีชมพู –  
การ์กาซอน 

 - - 
Mercure Toulouse Centre 

Campans 4* 

6 เมืองบอร์โด – โรงละครแกรนด์เธยีเตอร์ – วิหารบอร์กโดซ์ –  
ปราสาทปาเล่ส์ เดอ ลา บูส - หอคอย Pey-Berland – จัตุรัสควินคอนเซส –  
Porte Cailhau – มหาวิหารเซนต์แอนดรูว์บอร์โด - ถนนแซงต์ แคทเธอรีน 

 - - 
 

Mercure Bordeaux Centre 
Ville 4* 

7 เมืองตูร์ – ปราสาทเชอร์นองโซ – เมืองบลัวส์  - - Mercure Blois Centre 4* 

8 กรุงปารีส – ล่องเรือแม่น ้าแซน – มงมาร์ต – หอไอเฟล – ชองป์เอลเิซ่ 
 - - 

Mercure Paris Gare 
Montparnasse 4* 

9 สนามบินชาร์ล เดอ โกล  - -  

10 สนามบินสุวรรณภูม ิ - - -  

 

21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสารท่ีนัง่ก่อนขึ้นเคร่ือง 
 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG930 
  **ท่านสามารถเลือกสายการบินอ่ืน ท่ีเวลาไฟล์ทบิน ใกล้เคียงได้**  ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
 
07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝร่ังเศส     หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  
  DRIVER GUIDE รอรับท่านท่ีสนามบิน 

วันแรก (1) 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ   
 

- - - 

วันท่ีสอง (2) 
 

สนามบินชาร์ลเดอโกล – เมืองฟงแตนโบล –  
ปราสาทฟงแตนโบล - เมืองดีจง 

- - - 



 

📸 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟงแตนโบล (Fontainebleau)  
(ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

   เป็นเมืองท่ีมีป่าไมส้วยงามเน้ือท่ีไม่ต ่ากวา่แสนไร่  
เข้าชมปราสาทฟงแตนโบล (Chateau de Fontainebleau) พระราชวงัหลวงท่ี
ใหญ่ท่ีสุดพระราชวงัหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1981 พระราชวงัแห่งน้ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 800 ปี โดยเร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่ยคุกลาง และมีการ
บูรณะปรับปรุงตกแต่งโดยกษตัริยข์องฝร่ังเศสหลายพระองค ์ ท าให้
พระราชวงัมีลกัษณะของศิลปะท่ีหลากหลาย แต่ก็มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจน
กลายเป็นสัญลกัษณ์ของยคุเรอเนซองซ์ภายในมีการตกแต่งอยา่งวิจิตรงดงาม
ภายนอกลอ้มรอบดว้ยสวนสวยเขียวขจี 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 
  

 📸 เดินทางสู่ เมืองดีจง (Dijon)  
 (ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

 อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี (Burgundy region) ผา่นทุ่งราบอนักวา้ง
ใหญ่แหล่งผลิตมสัตาร์ดช่ือดงั อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีก
ดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยั
ยคุกลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสดจดัเรียงเป็น
ลวดลายงดงาม เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ชั้นเลิศ  

 ถ่ายรูปกบั Porte Guillaume ประตูชัยของเมืองดิจง, Place Francois Rude 
จัตุรัสกลางเมืองรายลอ้มไปดว้ยร้านอาหาร คาเฟ่, ถนน Rue des Forges มี
อาคารแบบยคุกลาง แบบเรเนซอง เรียงรายสองขา้งทาง, Notre Dame of 
Dijon โบถส์แบบโกธิค ท่ีสง่างามและโดดเด่นใจกลางเมืองดิจง 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั  โรงแรม  Mercure Dijon Centre Clemenceau 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 
 



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

    📸 เดินทางสู่ เมืองลียง (Lyon)  
   (ระยะทางประมาณ 195 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีโด่งดงัในเร่ืองของ
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ รวมถึงแม่น ้าใจกลางเมืองสีสันสวยงาม  
 
จุดชมวิวเนินเขาฟูร์วิแยร์ (Fourviere Hill) อยากเห็นทศันียภาพของเมืองลียง 
ตอ้งมาจุดชมวิวแห่งน้ี ซ่ึงเป็นเนินเขาขนาดใหญ่ทางดา้นฝ่ังตะวนัตกและทาง  
เหนือของเมือง และยงัมองเห็นแม่น ้าสองสายไดแ้ก่ แม่น ้าซาโอน (Saône) 
และแม่น ้าโรห์น (Rhône) ไหลผา่นใจกลางเมืองแลว้บรรจบกนัทางใตข้อง
เมือง ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเนินเขาฟูร์วิแยร์ ยงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ โฟวิเออ (La Basilique Notre Dame de 
Fourvière) เป็นโบสถข์นาดใหญ่ ท่ีผสานผสานระหวา่งสองสถาปัตยกรรม
แบบโรมนัและไบแซนไทน์ ซ่ึงดูสวยงาม สะดุดตา มีเอกลกัษณ์ โดยมหา
วิหารแห่งน้ี เป็นศูนยร์วมความศรัทธาของคนท่ีนบัถือพระแม่มารี และยงัและ
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกเ้ม่ือปี 1998 
 
 เข้าชมโรงภาพยนตร์กลางแจ้ง (Gallo Roman Theater) เป็นโรงภาพยนตร์
เก่าแก่ท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัโรมนัเม่ือ 2,000 ปีก่อน มีอฒัจนัทร์ขนาดใหญ่ท่ี
เป็นศูนยก์ลางของจกัรวรรดิโรมนั สามารถจุผูเ้ขา้ชมมากกวา่ 35,000 คน 
 
 
 เมืองลยีงเก่า (Vieux Lyon) เป็นโซนเมืองเก่าแก่ ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึก
เหมือนหลุดเขา้ไปในยคุสมยัก่อนของยุโรป ซ่ึงเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรม
เรอเนสซองส์ท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นยา่นท่ีเหมาะส าหรับการเดินเพลินๆ กินลมชม
วิว ดูเมือง ถ่ายรูปสวยๆ เป็นแหล่งรวมอาคาร ตึก บา้นแบบเก่าๆ และเป็นโซน 
ท่ีมีร้านอาหาร ร้านขนม ต่างๆมากมาย 

วันท่ีสาม (3) 
 

เมืองลยีง – เนินเขาฟูร์วิแยร์ -  Gallo Roman Theater –  
มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ โฟวิเออ – ถนนมองเต - เมืองอาวีญง 

เช้า - - 



 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 
      

 จัตุรัสแบลเลอกูร์ (Place Bellecour) จุดเด่นท่ีตั้งกลางเมืองลียง กบัจตุัรัสท่ี
งดงาม แบลเลอกูร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ในศตวรรษท่ี 19 โดยใจ
กลางของจสัตุรัส เป็นรูปป้ันขี่มา้ของกษตัริยห์ลุยส์ท่ี 14 โดย François-
Frédéric Lemot เป็นผูส้ร้างขึ้น นกัท่องเท่ียวมกัจะมาเท่ียว ถ่ายรูปกนัท่ีจตุัรัส
แห่งน้ีเป็นจ านวนมาก 
 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Mur Peint Des Canuts) ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัของเมืองลียง ใครมาลียงแลว้ไม่ไดม้าชมถือวา่พลาด เพราะเป็น
ภาพวาดบนฝาผนงัท่ีดูมีความสามมิติ เป็นภาพบนัไดน าสายตาไปยงัตึกอาคาร
หลากสีสัน มีความลึกเขา้ไป จนรู้สึกเหมือนจริง เป็นภาพท่ีจ าลองชีวิตในอดีต
ของชาวลียงไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

 
  ถนนมองเต (Montée de la Grande Côte) ซ่ึงเช่ือมต่อมาจาก Place des 

Terreaux  เม่ือเดินมาตรงน้ี จะเป็นเห็นไดช้ดัเจนเลยวา่ เป็นถนนสายท่ีงดงาม
มาก ดว้ยสีสันของตึกทั้งสองฝ่ัง ท่ีทอดยาวลงมา และยงัมีร้านขายของท่ีระลึก 
พร้อมชมทศันียภาพถ่ายรูปสวยๆ 

 
 จัตุรัสกลางเมือง (Place des Terreaux) อีกหน่ึงจตัุรัสใจกลางเมืองลียง ท่ีมี    

เอกลกัษณ์สวยงาม มีขนาดใหญ่ โดยจตัุรัสนั้นไดรั้บการออกแบบใหม่อยา่ง
สมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren และยงัเป็นน ้าพุอยูต่รงบริเวณรูป
ป้ัน จตุัรัสแห่งน้ี นกัท่องเท่ียวและผูค้นก็นิยมมารวมตวัเป็นจุดศูนยก์ลาง และ
ถ่ายรูป 

 



 

 📸 เดินทางสู่ เมืองอาวีญง (Avignon)  
(ระยะทางประมาณ 229 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

 เป็นเมืองในแควน้โพรวองซ์ (Provence) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมือง
หลวงแห่งโรมนัคาทอลิก เมืองอาวีญงปัจจุบนัน้ี เป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะเมือง
แห่งเทศกาลศิลปะท่ีจดัขึ้นทุกปี เป็นเทศกาลศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ฝร่ังเศส เทศกาลน้ีเทศกาลเดียวดึงดูดเอานกัท่องเท่ียวหลายพนัคนใหเ้ดินทาง
มาท่ีเมืองน้ีในช่วงเดือนกรกฎาคม ในช่วงท่ีไม่มีเทศกาล เมืองน้ีก็เป็นเมือง
น่ารักๆ เมืองหน่ึงท่ีเตม็ไปดว้ยสถานท่ีมากมายใหส้ ารวจ ทั้งถนนท่ีเตม็ไปดว้ย
ร้านขายเส้ือผา้ และร้านอาหารอร่อยๆ อีกทั้งมีก าแพงเมืองจากยคุกลางท่ียงั
หลงเหลือ ลอ้มรอบตวัเมืองอยู ่

 สะพาน Saint Bénézet มีการก่อสร้างสง่างาม 900 เมตรและซุม้ประตู 22 แห่ง 
เป็นเส้นทางท่ีส าคญัส าหรับการขนส่งขา้มแม่น ้าRhôneจนถึงศตวรรษท่ี 17 
ตอนน้ีสะพานอยูใ่นซากปรักหกัพงับางส่วนและไม่ขา้มแม่น ้าอีกต่อไป 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั  โรงแรม  Mercure Avignon Palais  des PapesCentre 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  📸 เดินทางสู่ เมืองวาลองโซล (Valensole)  
   (ระยะทางประมาณ 133 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

 ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ท่ีเมืองวาลองโซล (Valensole) เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ท่ี
ใหญ่และมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในโลก ในแควน้โพรวองซ์ (Provence) แห่งน้ี
เป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายจากความสวยงามและมีเสน่ห์ของวิวสุดลูกหูลูกตา
ของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ รวมไปถึงหมู่บา้นเลก็ๆท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหล ดอกลา
เวนเดอร์จะบานสะพร่ังเตม็ท่ีประมาณปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงประมาณ
กลางเดือนสิงหาคม ชมฟาร์ม Angelvin Lavender เปิดมาจนถึงรุ่นท่ี 4 แลว้
ท่ีน่ีถือวา่เป็นท่ีแรกท่ีท าใหผู้ค้นไดรู้้จกักบั "สบู่กล่ินลาเวนเดอร์" จากประเทศ
ฝร่ังเศส ถือไดว้า่เป็นผลิตภณัฑป์ระจ าเมืองเลยก็วา่ได ้ สินคา้ทุกช้ินของทาง
ร้านนั้นจะมีขายเฉพาะท่ีร้านน้ีเท่านั้น เพื่อเป็นการการันตีในคุณภาพของ
สินคา้ 

วันท่ีส่ี (4) 
 

เมืองวาลองโซล – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ฟาร์ม Angelvin Lavender –  
เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองซ์ – เมืองอาวีญง -  Palais des Papes 

เช้า - - 



 

 📸 เดินทางสู่ เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองซ์ (Aix en Provence)  
(ระยะทางประมาณ 69 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

  เป็นเมืองหลวงเก่าท่ีเคยรวมอ านาจบริหารแควน้ไวท้ั้งหมด ชมเมืองสัมผสักบั
วิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น ผกั และผลไมส้ดๆ จากไร่ ตลาด
ดอกไมส้ด ชมอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าร็อคท่ีหรูหรา ซ่ึงอดีตเคยเป็นเมือง
เก่าแก่ในสมยัโรมนั  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย  

 

📸 จากนั้นเดินทางกลบัสู่ เมืองอาวีญง (Avignon)  
 (ระยะทางประมาณ 91 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) 
เข้าชมพระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง (Palais des Papes) เป็นหน่ึง
ในสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคจากยคุกลางท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป เคยเป็นท่ีอยู่
อาศยัชาวศาสนาคริสตต์ะวนัตกเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบนัน้ีพระราชวงั
แห่งพระสันตะปาปาไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมืองอาวีญงไป
แลว้ โดยมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีน่ีกวา่ 650,000 คนต่อปีเลยทีเดียว 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม  Mercure Avignon Palais  des PapesCentre 4* หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

   📸 เดินทางสู่ เมืองตูลูส (Toulouse)  
  (ระยะทางประมาณ 330 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 

หน่ึงในเมืองหลวงท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพราะอาคารท่ีน่ีก่อดว้ยอิฐสีชมพู มี
สีสันสวยงามรอบเมือง และยงัขึ้นช่ือวา่เป็น เมืองแห่งไวโอเลต็ เน่ืองจากมี 
ดอกไวโอเลต็เป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมือง 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 

วันท่ีห้า (5) 
 

เมืองตูลูส – จัตุรัสกาปิโตล - มหาวิหารแซง แชร์แนง –  
โบสถ์อฐิสีชมพ ู– การ์กาซอน 

เช้า - - 



 

 

 📸 จัตุรัสกาปิโตล (Place du Capitole)  เป็นจตัุรัสใหญ่ใจกลางเมือง สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่ปี 1760 มีเสาอ่อนขนาดใหญ่สีชมพู 8 ตน้ เพื่อแสดงความความมี
พลงัอ านาจและความยติุธรรม จตุัรัสน้ีก็ยงัปรับใหมี้ตลาดนดัท่ีคึกคกั 
บรรยากาศดี นัง่จิบกาแฟรอบจตุัรัส และมีกิจกรรมอีกหลากหลายท่ีจดับริเวณ
น้ีดว้ย 
 

 มหาวิหารแซง แชร์แนง (Basilique St-Sernin) เป็นมหาวิหารหลกัของเมือง
ตูลูส และยงัเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป โดยผสมผสานระหวา่ง
สถาปัตยกรรมดา้นศิลปะของโรมนัและโกธิก ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสรณ์สถาน
ทางประวติัศาสตร์ และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก 

 
 โบสถ์อฐิสีชมพู (Notre-Dame du Taur) โบสถน้ี์ท าดว้ยอิฐสีชมพูแบบ   

เดียวกบัเมือง ออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิก ท่ีดูสวยงาม เรียบง่าย ดู
รูปทรงแปลกตา มีเสน่ห์ โบสถน้ี์มีขนาดไม่ใหญ่มาก ซ่อนอยูติ่ดกบัตึกอาคาร
ต่างๆ บรรยากาศภายในมีความสงบ ออกแนวสไตลโ์บสถโ์บราณท่ีมีผูค้นแวะ
เวียนเขา้มาสวดภาวนาในโบสถ ์ รอบผนงัโบสถมี์ภาพเขียนทางประวติัศาสตร์
ของศาสนาคริสตม์ากมาย 

 
 
 การ์กาซอน (Carcassonne) เป็นเมืองท่ีมีก าแพงป้องกนัลอ้มรอบ สร้างดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 การตั้งถ่ินการ์กาซอน เร่ิมตน้ขึ้นตั้งแต่ 3,500 ปี ก่อน
คริสตศ์กัราช 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม Mercure Toulouse Centre Campans 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  📸 เดินทางสู่ เมืองบอร์โด (Bordeaux)  
   (ระยะทางประมาณ 245 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

เมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นเมืองท่า ขึ้นช่ือเร่ืองไวน์แดงมากท่ีสุดของฝร่ังเศส และยงั
ไดรั้บการขนานนามอีกช่ือหน่ึงวา่ เมืองท่าแห่งดวงจนัทร์และเป็นเมืองมรดก
โลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 
โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ (Grand Theatre de Bordeaux)  โรงละครขนาด
ใหญ่ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกท่ี วิคเตอร์หลุยส์ โรงละครนีโอ
คลาสสิค (Neoclassical Theater) เป็นโรงละครท่ีถูกสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 
จนถึงปัจจุบนั ถือวา่โรงละครแกรนด ์ เธียเตอร์ เป็นโรงละครโอเปล่า ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยโุรป 
 
 วิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral)  ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึง
ถูกสร้างอยา่งสวยงามในแบบโกธิค และเป็นอาคารท่ีใชใ้นพิธีทางศาสนาท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของของเมืองบอร์กโดซ์ ตวัอาคารถูกสร้างแบบตึกทรงแปดเหล่ียม
ตกแต่งดว้ยรูปป้ันของพระแม่มารีย ์จ านวน 1862 ช้ิน และไดรั้บการรับรองให้
เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 
      

 ปราสาทปาเล่ส์ เดอ ลา บูส (Palais de la Bourse) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 
18 อาคารสถาปัตยกรรมช้ินเอกของ Ange-Jacques Gabrie ออกแบบไดอ้ยา่ง
กวา้งใหญ่ สวย และมีเอกลกัษณ์ ไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.2007 ดา้นหนา้ปราสาท มีลานน ้ากวา้งท่ีใสสวยงามสะทอ้นตวัปราสาท 
 
 
 

วันท่ีหก (6) 
 

เมืองบอร์โด – โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ – วิหารบอร์กโดซ์ –  
ปราสาทปาเล่ส์ เดอ ลา บูส - หอคอย Pey-Berland – จัตุรัสควินคอนเซส –  
Porte Cailhau – มหาวิหารเซนต์แอนดรูว์บอร์โด - ถนนแซงต์ แคทเธอรีน 

เช้า - - 



 

 
 หอคอย (Pey-Berland) หรือหอระฆงัท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 ถูก

ออกแบบตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา โดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบโกธิก มียอดท่ี
แหลมคมและยงัมีรูปป้ันสมยัศตวรรษท่ี 19 ของ Notre Dame d'Aquitaine 
ประดบับนหอคอย ตั้งเด่นเป็นสง่า 

 
 จัตุรัสควินคอนเซส (Quinconces) จตัุรัสขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีรูปป้ันทาง

สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การมาถ่ายรูปสวยๆ จตุัรัสแห่งน้ีเป็นแลน
มาร์คส าหรับจดังานขนาดใหญ่ และลานน้ียงัมีน ้าพุกบัอุโมงคต์น้ไม ้ ท่ี
กลายเป็นเอกลกัษณ์ใหน้กัท่องเท่ียวตอ้งมาท่ีน่ี 

 
  
 
 ประตูเมือง  (Porte Cailhau) เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมา

เยอืน ท่ีน่ีเป็นประตูเมืองหลกัของเมือง Bordeaux มีความสูง 35 เมตร สร้าง
จากหินทรายมีความเก่าแก่และสวยงามราวกบัเป็นปราสาทในเทพนิยาย  

 
 
 เข้าชมมหาวิหารเซนต์แอนดรูว์แห่งบอร์โด (St. Andrew’s Cathedral in 

Bordeaux)  เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัของชาวโรมนัคาทอลิก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ
แด่นกับุญแอนดรูว ์และไดรั้บการเสกขึ้นเป็นอาสนวิหารเม่ือปี ค.ศ. 1096 โดย
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บนัท่ี 2 โดยใชส้ถาปัตยกรรมอาคารแบบกอทิก มี
จุดเด่นท่ีหอระฆงัคู่ความสูง 85 เมตร และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถาน
ทางประวติัศาสตร์เม่ือปี ค.ศ. 1862 รวมทั้งเป็นแหล่งมรดกโลกของยเูนสโก 

 
 มหาวิหารนอร์ทเทอดาม เดอ บอร์กโดซ์ (Notre-Dame de Bordeaux)  อีก  

หน่ึงมหาวิหารในเมือง Bordeaux ท่ีมีสถาปัตยกรรมเอกลกัษณ์ของฝร่ังเศส  
แบบโกธิค ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายบูชา เดอะเวอร์จ้ิน (The Vergin) หรือพระแม่
มารีย ์เป็นการร าลึกถึงประวติัศาสตร์ในสมยันั้นของชาวคริสตโ์รมนัคาทอลิก 

 
 



 

 
 ถนนแซงต์ แคทเธอรีน (Rue Sainte-Catherine)  ถนนสายชอ้ปป้ิงหลกัใน

เมืองบอร์กโดซ์ ท่ีมีระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นช่ือวา่เป็นถนนคนเดินท่ียาว
ท่ีสุดในฝร่ังเศสและยโุรป ลกัษณะเหมือนไดเ้ดินชมเมือง ดูความงดงามของ
อาคารสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส และชอ้ปป้ิงเพลินๆ กบัร้านคา้ไดต้ลอดสาย  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม  Mercure Bordeaux  Centre Ville 4* หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  📸 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours)  
  (ระยะทางประมาณ 355 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 

เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้าลวัร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ ผา่น
ชมความงดงามของ วิหารตูร์ Tours Cathedral หรือวิหารเซ็นทแ์กไทน์ Saint-
Gatien’s Cathedral คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิค ท่ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหก้บั
นกับุญเซ็นทแ์กไทน์ โดยมีศิลปะแบบโกธิค จากนั้นน าท่านเดินเล่นบริเวณ
เมืองเก่าหรือจตุัรัสพลูเมอโร Plumereau Square ศูนยก์ลางทางการท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงของเมืองตูร์ มีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งเรียงรายสองฝ่ัง 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 

📸 เข้าชมปราสาทเชอร์นองโซ (Chateau de Chenonceau)  
(ระยะทางประมาณ 33 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 

  ปราสาทเชอร์นองโซ (Chateau de Chenonceau)  สร้างบนฝ่ังแม่น ้าแชร์และ
สร้างมาก่อนหนา้ท่ีจะมีหลกัฐานทางเอกสารเม่ือศตวรรษท่ี11 ออกแบบโดย
ฟิลแบรตเ์ดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหวา่งสถาปัตยกรรมกอธิคและ  
สถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนตน้ ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยคุ
กลางลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลกั ดา้นใน
เป็นชาเปล โดดเด่นดว้ยหนา้ต่างประดบักระจกสี, หอ้งบรรทม, หอ้งกรีนเป็น

วันท่ีเจ็ด (7) 
 

เมืองตูร์ – ปราสาทเชอร์นองโซ – เมืองบลวัส์  เช้า - - 



 

ลกัษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ หอ้งรับรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้ฟร
องซวัส์ท่ี1, หอ้งพระเจา้หลุยส์ท่ี14 

 

  📸 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบลวัส์ (blois)  
  (ระยะทางประมาณ 45 กม. / ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) 

 เป็นเมืองหนา้ด่านส าหรับการท่องเท่ียวในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัร์ ท่ีแมจ้ะ
เป็นเมืองไม่ใหญ่มาก แต่มากไปดว้ยปราสาทและเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์  
อีกทั้งยงัเป็นเมืองสุดทา้ยของการใชชี้วิตของศิลปินช่ือดงัท่ีมีความสามารถ
มากมายและเช่ียวชาญในหลายๆ ดา้นอยา่งลีโอนาโด ดาวินชี ท่ีใชชี้วิตและ
เสียชีวิตลงท่ีเมืองแห่งน้ีดว้ย 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม  Mercure Blois Centre 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  📸 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris)  
  (ระยะทางประมาณ 185 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

กรุงปารีสเมืองหลวงแสนสวยของฝร่ังเศสตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซน เมืองยอดนิยม
ท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืน ดว้ยความงามของสถาปัตยกรรม 
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ หรือเร่ืองราวของแฟชัน่ ดีไซน์เนอร์ท่ีมีช่ือเสียง  
น าท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ัง
แม่น ้าแซน ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส 
ผา่นชมโบสถน์อร์ทเทรอดาม โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตาม
ศิลปะในยคุเรอเนสซองส์  
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 
 
 
 

วันท่ีแปด (8) 
 

กรุงปารีส – ล่องเรือแม่น ้าแซน – มงมาร์ต – หอไอเฟล – ชองป์เอลเิซ่  เช้า - - 



 

 

📸 เท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ท่ีซ่ึง
เปรียบเสมือนสวรรคข์องนกัชอปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก หรือท่ีขนานนามวา่
เป็นมหานครปารีสอนัสุดแสนโรแมนติก  
มงมาร์ต (Montmartre) เป็นพื้นท่ีบนเนินสูง จึงท าใหเ้ราสามารถมองเห็นวิว
ของปารีสไดเ้เบบพาโนรามาจากสถานท่ีส าคญัๆ บนเนินเขาน้ี นอกจากน้ี
ความสวยงามของมงมาร์ตยงัท าใหศิ้ลปินช่ือดงัอยา่ง ปีกสัโซ รวมไปถึง เรอ
นวัร์ (Renoir) ช่ืนชอบเเละไดมี้โอกาสมาใชชี้วิตบางช่วงอยูท่ี่สถานท่ีแห่งน้ี
เพื่อสร้างสรรคง์านศิลปะของพวกเขา หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์าร์คท่ี
โด่งดงั ประตูชัยถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนนสายส าคญั
มีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นน า หอ
แสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนน
ท่ีมีสีสันตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหท้่านได ้
ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดท่ี์โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้าหอม, 
เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน ถนนสายโรแมนติก 
ชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตัุรัสคองคอร์ดตรงสู่
ประตูชยันโปเลียน ถ่ายรูปคู่กบัประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1850 
อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม   Mercure Paris Gare Montparnasse 4*หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส 
13.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 
  **ท่านสามารถเลือกสายการบินอ่ืน ท่ีเวลาไฟล์ทบิน ใกล้เคียงได้**  ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
 

05.55 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 
 

                                                                
  

 
 
 
 
 

 

 

 

2-6 ทา่น 

 

 

 

6 ใบ 

 

  ก าหนดการเดินทาง     มิถุนายน – สิงหาคม 2566 
อตัราค่าบริการ / ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 2-3 ท่าน  4-5 ท่าน 6 ท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  178,000.- 116,000.- 95,000.- 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  178,000.- 116,000.- 95,000.- 
เด็ก อายตุ ่ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตยีง) ราคาท่านละ  151,000.- 99,000.- 81,000.- 
พกัห้องเดี่ยว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
กรณีไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ท่านต้องพกัแบบเพิม่ห้องเดี่ยวและจ่ายพกัเดี่ยวเพิม่ 

***ลูกค้าสามารถเลือกวนัเดินทางเองได้*** 
***(ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดนิทางจากกรุงเทพ) *** หากต้องการหัวหน้าทวัร์โปรดสอบถามเพิม่เติม 

วันท่ีเก้า (9) สนามบินชาร์ล เดอ โกล - - - 

วันท่ีสิบ (10) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 



 

 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ย่ืนวซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room) ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้อง
แบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดั
ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั 

✓ ค่าอาหารเชา้ทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
✓ ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
✓ ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

✓ ค่าประกนัรักษาพายาบาลท่ีเกดิขึน้ในต่างประเทศ วงเงิน 30,000 ยูโร (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝร่ังเศส 
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถ 



 

 
 
 
 
 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ  
 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการบริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  40,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 50,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อน 

ตามเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น*** 

 *** หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน  
และผลวีซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
➢  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยดึเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
➢  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
➢  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-14  วัน     หกัค่าใชจ่้าย  100 % ของราคาทวัร์ 
 
➢ กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก 
เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้นแลว้กบั
ท่านเป็นกรณีไป 

➢ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
➢ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
➢  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

 

➢ ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
➢ การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวีซ่าออกมา
วา่ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม และทางสถานทูตมี
สิทธิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 



 

➢  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัขอ
สงวน 

สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 
➢ ในกรณี ท่ีกรุ๊ปมีการย่ืนวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวีซ่าหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างท่ี 
เกดิขึน้(กรณีมีค่าใช้จ่ายเร่ืองวีซ่าเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
 
 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  / สายการบนิ 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมี
ค่าใชจ่้ายแตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดขึ้น 

การจัดท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ท่ีนั่ง Long Leg  ท่ีน่ังริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผ่ือเกิด

เหตุฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ขึ้นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ี

สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึง
อยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลมิ,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อน
เดินทาง 

 
 
 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี

อ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ 

ทุกโรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 
เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 



 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่

ในประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 
 
 

 

✓  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศฝร่ังเศส 1 ชุด 
ใช้เวลาย่ืนวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ (ไม่รวมวนัท าการ) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต  

เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่ง
นอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 



 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่ยิม้เห็น
ฟัน พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ 
และหา้มเป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 
เดือน และไม่ซ ้ากบัหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารท่ัวไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน Bankstatement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกโดยธนาคารมีตราประทบัและเป็นภาษาองักฤษ ควรเลือกเล่ม

ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงิน
เพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็น
ครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายให้
ครอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางท้ังหมด ทางบริษัท
ท่านต้องออกจดหมายอกีฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลท่ีจัดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ท่ีธนาคาร โดยต้อง
ใส่ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่, ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 กรณีท่ีเป็น
พนักงานบริษัท
ท่ัวไป 

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวันเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาท่ี
ขอลางานเพ่ือเดินทางท่องเท่ียว หลังจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน
(ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

กรณีประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์ หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือ
ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณีข้าราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 



 

กรณีแม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณีเป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณีเด็กท่ีไม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

➢ ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็ก

เดินทางกบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรอง
จากบิดา หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมี
ขอ้ความระบุในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นาย
ชาย (บิดา ) ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

 



 

 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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