10 วัน อันซีนฝรั่งเศส (Beautiful Small Villages)

บินตรงสู่ ซูริค และ บินกลับจากปารีส โดยการบินไทย
มิถุนายน - ตุลาคม 2565
เริ่มต้ น 111,900 บาท
(รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปต่ างๆแล้ ว)

ซูริค – ชาร์ โมนิกซ์ – ขึน้ เขามงบลังค์ – อีววั ร์ – อันซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่ – มากง – ชาลง ซู ร์โซน
เซมูร์ อ็อง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ ร์ – น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์ – แร็นส์ – ดีน็อง
แซงต์ มาโล – มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร์ – ปารีส

ราคาทัวร์ 111,900 บาท : 17-26 มิ.ย. 65 / 15-24 ก.ค. 65 / 12-21 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65
21-30 ต.ค. 65

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันที่สอง

ซู ริค – ชาร์ โมนิกซ์ – ขึน้ เขามงบลังค์ – อีวัวร์ – อันซี

00.35 น.

06.55 น.

ออกเดิ นทางสู่ เมื องซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบิ นไทย เที่ ยวบิ น TG970 (ใช้เวลาบิ นประมาณ
11.30 ชั่วโมง) เพลิ ดเพลิ นกับภาพยนตร์ และจอที วีส่วนตัวทุ กที่ นั่ง ทั้งนี้ ส ายการบิ นฯ มี บริ การ อาหารคํ่า และ
อาหารเช้า บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิ กซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 294 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่
อยูใ่ นประเทศฝรั่งเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ อิตาลี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ที่สถานี ไอกูลดูมิดิ (Aiguille du Midi) หรื อแปลว่า “Needle of South” ในภาษา
ท้องถิ่น ขึ้นสู่ จุดชมวิวยอดเขามงบลังค์บนระดับความสู ง 3,842 เมตร ท่านสามารถชมเทือกเขาแอลป์ อันงดงาม
รวมถึงเป็ นจุดชมวิวยอดเขามงบลังค์ (Mont Blanc) ที่ ดีที่สุด ยอดเขามงบลังค์เป็ นยอดเขาที่ สูงที่สุดในเทื อกเขา
แอลป์ นับ เป็ นอี ก หนึ่ งยอดเขาสู งที่ มีชื่อเสี ยงและเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่ต้ งั อยู่บ ริ เวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็ นยอดเขาสู งที่สุดอันดับ 11 ของโลก โดยยอดเขามีความสู ง ประมาณ
4,810 เมตร เป็ นยอดเขาที่ มี ยอดแหลมขรุ ขระบนยอดมี หิม ะปกคลุม ตลอดทั้งปี นําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องอีววั ร์
(Yvoire) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง) หมู่บา้ นดอกไม้อนั เก่าแก่ ถูกจัดอันดับให้เป็ น
เมื อ งที่ ส วยที่ สุ ด เมื อ งหนึ่ งในประเทศฝรั่ ง เศส สร้ า งขึ้ น ตั้ง แต่ ยุค กลาง อายุ ก ว่ า 700 ปี แต่ ย งั คงรั ก ษาสภาพ
สิ่ งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงประตูเมืองและกําแพงอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างดี ส่ วนมากทํามาจากหิ นและไม้ โดยตลอดสอง
ข้างทางถนนที่เราเดินจะเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสประดับตามอาคารบ้านเรื อนเห็ นแล้วสดชื่ น จนได้ชื่อว่า
หมู่บา้ นดอกไม้ หมู่บา้ นอีววั ร์ เป็ นอีกหนึ่ งหมู่บา้ นห้ามพลาดในฝรั่งเศส ซึ่ งสามารถเดินเที่ยวโบสถ์ประจําเมือง
ปราสาท ป้ อมปราการ และสําหรับคนที่ชอบช้อปปิ้ ง ก็มีร้านให้เลือกซื้ อของเพลินๆกันได้อีกด้วย อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้ นอีววั ร์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดหากมาเที่ยวฝรั่งเศส

นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอัน ซี (Annecy) (ระยะทาง 71 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อี ก หนึ่ ง เมื อ ง
ท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่ อเสี ย งมากเป็ นอัน ดับ ต้นๆของแคว้น โดยตัวเมื องนั้น ตั้งอยู่ท างตอนเหนื อของทะเลสาบอัน ซี
(Annecy Lake) ในฝรั่งเศส เมืองอันซี เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว (Haute-Savoie) บริ เวณใจกลางเมือง
นั้นถือว่าเป็ นส่ วนที่โดดเด่นของเมืองเนื่ องจากยังคงความเป็ นเมืองยุคกลางและยังเป็ นที่ต้ งั ของปราสาทโบราณ
(Annecy Castle) จากศตวรรษที่ 14 มี ค ลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมื อง นําท่ านถ่ ายรู ป กับ ปาเลส์ เดอไลล์
(Palais d'Isle) หรื อ "คุกเก่า" สัญลักษณ์ของเมืองอันซี และเป็ นหนึ่ งในอนุ สรณ์สถานที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดของ
ฝรั่งเศส เป็ นปราสาทโบราณที่ ถูกสร้ างขึ้นในปี 1132 ตัวอาคารถู กสร้ างขึ้นในรู ปทรงสามเหลี่ ยมคล้ายหัวเรื อ
โบราณที่ทอดสมออยู่ในแม่น้ าํ และถูกประกาศให้เป็ นอนุ สาวรี ยป์ ระวัติศาสตร์ ในปี 1900 จากนั้นนําท่านถ่ายรู ป
กับมหาวิหารแซ็ง-ปี แยร์ แห่ งอานซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิ กายโรมันคาทอลิกและเป็ น
อนุ ส าวรี ยแ์ ห่ งชาติ ที่ สํ าคัญ แห่ งหนึ่ ง ของฝรั่ ง เศส สร้ า งขึ้น ในช่ วงศตวรรษที่ 16 ปั จจุ บ ัน มหาวิ ห ารแห่ งนี้ ได้
กลายเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัดโอต-ซาวัว และของแคว้นโรนาลป์
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Annecy Center Atria Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

อันซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่ – มากง – ชาลง ซูร์โซน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องบูร์ก ออง เบรซเซ่ (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45
ชัว่ โมง) เป็ นอีกเมืองเล็กๆน่ารักๆตั้งอยู่ริมแม่น้ าํ โรน ซึ่งยังคงกลิ่นอายของสถาปั ตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 15-16
นํา ท่ า นเข้าชมอารามบู ร์ก (Brou Royal Monastery) ซึ่ ง เป็ นอารามที่ ส วยงามในศิ ล ปะแบบโกธิ ก และยัง เป็ น
พิพิ ธภัณ ฑ์ที่ จดั เก็บศิ ลปะในสมัยศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 20 ได้เวลานําท่านเดิ นชมความงดงามของอาคาร
สถาปั ตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษที่ 15-16 ในเมื องเก่ าแห่ ง บู ร์ก (Bourg Historical Centre) อิ ส ระให้ท่า น
ได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามของเมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ ได้เวลานําท่านเที่ยวชมเมือง Pérouges
เป็ นชุ มชนในเขต Ain ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมื องที่ มีกาํ แพงล้อมรอบยุคกลางอยู่ห่างออกไป
30 กม. ทางตะวันออกเฉี ยงเหนือของลียง ตั้งอยูบ่ นเนินเขาเล็ก ๆ ที่มองเห็นทุง่ ราบของแม่น้ าํ Ain

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่เมืองมากง (Macon) (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดโซเนลัวร์ในแคว้นบูร์กอญ ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันออกของฝรั่งเศส เมืองนี้ เป็ นเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์
เนื่ องจากเป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าํ โรน และตั้งอยู่ในแคว้นเบอร์ กนั ดี เป็ นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะ
สวนดอกไม้ที่มีการจัดสวนอย่างสวยงาม นําท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
สะพานโรมันแซงต์โรลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ที่สร้างทอดยาวข้ามแม่น้ ําโรน ได้เวลานําท่านถ่ายรู ป
โบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิ แอร์ (Eglise Saint Pierre) ซึ่ งเป็ นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 นําท่าน
เข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์แห่ งนี้ จากนั้นนําท่านเที่ยวชมบริ เวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่าน
ได้เก็บภาพความสวยงามของตัวเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่ งลุ่มแม่น้ าํ โรน ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองชาลง
ซู ร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็ นเมืองเล็กอีกเมืองที่ต้ งั ริ มแม่น้ าํ ชาลง (Saone) ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองซ์ กงเต
ของฝรั่งเศส เป็ นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝรั่งเศสตะวันออก และเป็ นอีกเมืองที่ถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมัน
โบราณ นําท่ านเที่ ยวชมเมื องชาลง ซู ร์โซน จากนั้น นําท่ านเข้าชมมหาวิ หารชาลง-ซู ร์-โซน หรื อเรี ยกชื่ อเต็ ม
ว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่ งชาลง-ซู ร์-โซน สร้างขึ้นตั้งแต่ส มัยศตวรรษที่ 11 แล้วเสร็ จสมบูรณ์ ในสมัย

ศตวรรษที่ 18 และได้มีการบูรณะในสมัยศตวรรษที่ 19 มหาวิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์
แห่ งซารากอสซา และมหาวิหารแห่ งนี้ ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอนุ สรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ.
1903 อีกด้วย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Beaune Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

ชาลง ซู ร์โซน – เซมูร์ อ็อง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซมูร์ อ็อง โอซัว (Semur En Auxois) (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง) เป็ น
เมืองที่งดงามประหนึ่ งหลุดออกมาจากเทพนิ ยาย ตั้งอยู่ในเขตแคว้น Burgundy ทางตอนกลางของฝรั่งเศส มีบริ เวณ
ที่ติดกับแม่น้ าํ Armançon ตัวบ้านเรื อนมีลกั ษณะแบบบ้านสไตล์ฝรั่งเศสในแถบชนบทยุคกลาง ตั้งเรี ยงรายกันอย่าง
น่ ารั กมี เสน่ ห์แบบสุ ดๆ ยิ่งถ้ามองจากมุม ที่ ต้ งั มี แม่ น้ ําผ่าตรงกลางมี สะพาน Le pont Joly เชื่ อมสองฝั่ งยิ่งเป็ นมุ ม
ไฮไลท์ที่ถ่ายรู ปออกมาสวยมาก เดิมทีเมืองแห่ งนี้ เป็ นป้อมปราการช่วงมีสงครามทําให้มีกาํ แพงขนาดใหญ่ลอ้ มรอบ
ทั้ง 4 ด้า น รวมถึ ง บ้านเรื อนที่ ยงั คงรั ก ษาความโบราณได้อย่างดี และยังมี ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้ านจําหน่ ายสิ น ค้า
พื้นเมื องต่างๆ ถือได้ว่าเป็ นเมื องเล็กๆทีมีเสน่ ห์ที่น่าค้นหาไม่แพ้เมืองอื่ นๆเลย นําท่านเที่ยวชมเมื องพร้อมเข้าชม
มหาวิหารแห่ งแม่พระ (Church of Our lady) มหาวิหารประจําเมือง สร้างขึ้นในปี 1225 ในศิลปะแบบโกธิ ก จากนั้น
นําท่านชม Orle d Or Tower และสะพานหิ นโรมันโบราณ Pinard Bridge อิ สระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองสวยติดอันดับต้นๆของฝรั่งเศส ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเซอแล (Vezelay) (ระยะทาง
58 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่ านเที่ ยวชมเมื องเวเซอแล (Vezelay) เป็ นชุ มชนในเขต Yonne ในภู มิภาคฝรั่งเศสทางตอนเหนื อของฝรั่งเศส
นําท่ านเข้าชมมหาวิหารนัก บุ ญ มารี ยช์ าวมักดาลาแห่ งเวเซอแล ( Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay)
เป็ นบาซิลิกา ในอดีตเดิมเป็ นแอบบียข์ องคณะเบเนดิกตินและอารามกลูวน์ ี (Cluniac) ตัวมหาวิหารประกอบด้วยการ
ตกแต่งที่ ซับ ซ้อนด้วยรู ป สลักเสลาด้านหน้า, เหนื อประตู ทางเข้า และหัวเสาที่ ถือกันว่าเป็ นงานฝี มื อชั้นเอกของ
สถาปั ตยกรรมและศิลปะโรมาเนสก์ของบูร์กอญ แม้ว่าบางส่ วนของงานศิลปะจะถูกทําลายไปในระหว่างการปฏิวตั ิ
ฝรั่ ง เศส นอกจากนี้ มหาวิ ห ารเวเซอแลและเนิ น ในบริ เวณเวเซอแลยัง ได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979 อีกด้วย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองบูรช์ (Bourges) (ระยะทาง 106 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง) หนึ่ งในเมืองท่องเที่ ยวที่มีชื่อเสี ยง และยังเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่ งบูร์ก
มหาวิหารที่ ถือว่าเป็ นหนึ่ งในมรดกโลกในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย สร้างขึ้นระหว่างปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 12-13
เป็ นหนึ่ งในผลงานชิ้นเอกที่ย่ิงใหญ่ของศิลปะโกธิ ก มหาวิหารบูร์ก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอนุ สรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1862 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 โดย
มหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมและหน้าต่างกระจกสี มีความน่ าประทับใจเป็ นพิเศษ นอกจากความงามทาง
สถาปั ตยกรรมแล้ว มหาวิหารแห่ งนี้ ยงั เป็ นสิ่ งยืนยันถึงอํานาจของคริ สตจักร ในฝรั่งเศสยุคกลางอี กด้วย จากนั้น
นําท่านชม ฌาคส์ เคอ พาเลซ (Jacques Coeur Palace) อีกหนึ่ งพระราชวังที่ปัจจุบนั ถูกเปลี่ยนมาเป็ นโรงแรมที่ถือว่า
เป็ นหนึ่ งในผลงานชิ้ นเอกของสถาปั ตยกรรมโกธิ ก ตอนปลาย เป็ นอาคารที่ มี ความสง่างามและมี ค วามโดดเด่ น
ทางด้านสถาปั ตยกรรม ฌาคส์ เคอ พาเลซ เป็ นหนึ่งในอาคารที่ดีและหรู หราที่สุด ต่อมาได้ถูกบรรจุไว้ในรายชื่อของ
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1840 ปัจจุบนั ฌาคส์ เคอ พาเลซได้กลายเป็ นหนึ่ งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของเมืองบูร์ก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Bourges Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ ร์ – น็องต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบลัวร์ (Blois) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่มีความสําคัญ
ของศาสนาคริ สต์ของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนมาถึงปั จจุบนั มีชยั ภูมิติดริ มแม่น้ าํ Loire ตั้งอยู่ในจังหวัด Loir-etCher แคว้น Centre อยู่ทางตอนกลางของฝรั่งเศส นําท่านเข้าชม พระราชวังบลัวร์ (Château de Blois) ที่ มีความ
งดงามอย่างคลาสสิ กสไตล์เรอเนซองซ์ ที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดก็คือ บันไดเวียนหลักที่ปีกพระเจ้าฟร็ องซัวที่ 1 อีก
องค์ประกอบหนึ่ งของพระราชวังที่มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ บริ เวณเมืองอาจได้รับความเสี ยหายอยู่ไม่
น้อยจากช่วงสงคราม แต่ก็มีการบูรณะปรับปรุ งให้กลับมางดงามแม้ไม่เต็มร้อย หากก็ให้กลิ่นอายยุคโบราณไม่
น้อยทีเดียว นอกจากนี้ บริ เวณลุ่มแม่น้ าํ ลัวร์ (Loir Valley) ยังเป็ นที่อยู่ของกลุ่มปราสาทมากมาย จนได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอองเช่ร์ (Angers) (ระยะทาง 159 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) เมืองเก่าแก่อีก
เมืองทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของฝรั่งเศส เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดอังจู ตัวเมืองตั้งอยู่บนนํ้าเมน (La Maine)
อีกสาขาย่อยของแม่ น้ ําลัวร์ นําท่ านถ่ ายรู ป กับ ปราสาทอองเช่ ร์(Chateau of angers) ลักษณะเป็ นป้ อมปราการ
ขนาดใหญ่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าํ ลัวร์ นับเป็ นอีกหนึ่งปราสาทที่มีประวัติอนั ยาวนานและเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยาก ในกลุ่ม
ปราสาทลุ่มแม่น้ าํ ลัวร์ ป้ อมปราการแห่ งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1230 โดยพระราชินีบลานซ์แห่ งกัสเตลและลูกชาย
คนเล็กของเธอเซนต์หลุยส์ โดยมีลกั ษณะเป็ นกําแพงที่มีความยาวเกือบครึ่ งกิโลเมตรประกอบไปด้วยเสาหิ นและ
หิ นปูน ในช่วงหนึ่ งในทศวรรษที่ 14 และ 15 นั้นสถานที่แห่ งนี้ ได้เป็ นที่พาํ นักที่ราชวงศ์มกั มาพํานักอยู่บ่อยครั้ง
เมื่อปลายศตวรรษที่ 16 มีการบูรณะปรับเปลี่ยนปราสาทและลดความสู งลงเล็กน้อยเพื่อให้กลายเป็ นป้อมปราการ
ที่แข็งแกร่ งและพร้อมสําหรับการทําสงคราม นําท่านเที่ยวชม Maison d Adam และ ถ่ายรู ปกับ Verdun Bridge ได้
เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองน็องต์ (Nantes) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Oceania De France Hotel/ BW De La Regate Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์ – แร็นส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านเที่ ย วชมเมื องน็ องต์ (Nantes) ซึ่ ง เป็ นเมื อ งหลวงของจัง หวัดลัวรั ต ล็องติ ก ในแคว้น เปอี เดอลาลัวร์ ใ น
ฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ ลัวร์ทางตะวันตกของฝรั่งเศส และเป็ นเมืองที่ใหญ่ลาํ ดับที่หก น็องต์เป็ นเมืองสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ของอดีตจังหวัดบริ ตานี ในปี ค.ศ. 2004 นิ ตยสารไทม์บรรยายน็องต์ว่าเป็ น "เมืองที่น่าอยู่ที่สุดใน
บรรดาเมืองต่างๆ ในยุโรป” นําท่านเข้าชม Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็ นปราสาทขนาดใหญ่ริม
แม่น้ าํ ลัวร์ ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1862 ปราสาทแห่งนี้ เคยเป็ นถิ่นที่อยู่ของดุก๊ แห่ งบริ ตตานีระหว่างศตวรรษที่ 13 และศตวรรษที่ 16
และในภายหลังก็ได้กลายเป็ นถิ่นที่ อยู่ของราชวงศ์ฝรั่งเศสในเขต เบรอตง รวมทั้งได้ข้ ึนทะเบียนโดยกระทรวง
วัฒ นธรรมของฝรั่ ง เศสให้ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานทางประวัติ ศ าสตร์ ในปี 1862 จากนั้น นําท่ านเข้าชมมหาวิ ห าร
เซ็นต์ปีแอร์ (Cathedral St. Pierre et St. Paul) นําท่านชม The Machines of the Isle of Nantes เป็ นโครงการศิลปะ
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ต้ งั อยู่ในเมืองน็องต์ ในอาคารเดิมของอู่ต่อเรื อเดิมในเมืองที่เคยใช้ในการก่อสร้าง
เรื อ นําท่านชมการจัดแสดงผลงานชิ้นใหญ่ๆที่มีชื่อเสี ยงแห่งเมืองน็องต์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort En Terre) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) มีบรรยากาศเมืองแบบย้อนยุคที่ติดหนึ่ งใน 100 ชุมชมที่งดงามมากที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
Morbihan แคว้น Brittany ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ เดินเข้าไปแล้วเหมื อนหลุดเข้าไปในฝรั่งเศสยุค
กลาง สถาปั ตยกรรมอาคารที่ยงั คงรักษาบรรยากาศแบบดั้งเดิมอย่างน่าประทับใจ ยิง่ ช่วงฤดูร้อนยิ่งยกระดับความ
สวยด้วยดอกไม้นานาชนิ ดที่บานสะพรั่งรายล้อมเมือง ทําให้เมืองดูโบราณมี สีสันขึ้นทันตาเห็น ตัวถนนก็ยงั คง
แบบโบราณ แม้กระทัง่ สิ่ งของต่างๆอย่างบ่อที่ใช้ตกั นํ้าก็ยงั มีให้เห็น ถือเป็ นเมืองที่สวยงามและน่ามาเยือนอีกแห่ง

ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองแร็ นส์ (Rannes) (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง) เมืองที่
เต็มไปด้วยกลิ่นอายของตึกอาคารสไตล์เรอเนซองซ์ของยุคกลาง ตั้งอยู่ในเขตแคว้น Brittany ทางตะวันตกของ
ฝรั่ง เศส ในส่ วนตัวเมื องอยู่บ นเนิ น ระหว่างที่ มี แม่ น้ ําอี ล และแม่ น้ ําวี แลนไหลมาบรรจบกัน โดยเฉพาะ จัตุรัส
Place du Champ Jacquet ตั้ง อย่า งโดดเด่ น เป็ นสง่า บริ เวณใจกลางเมื อ ง ล้อ มรอบไปด้ว ยอาคารบ้า นเรื อ นที่ มี
สถาปัตยกรรมการสร้างสไตล์ฝรั่งเศสดั้งเดิม นําท่านชมมหาวิหารแซ็ง-ปี แยร์แห่งแรกที่อาจไม่เป็ นที่รู้จกั มากนัก
แต่เรี ยกได้วา่ มีความงดงามแบบคลาสสิ กมาก นําท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองและให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mercure Rennes Centre Gare Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด แร็นส์ – ดีน็อง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมีแชล
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดีน็อง (Dinan) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 45 นาที ) เป็ นเมื องที่ มีกาํ แพง
ล้อมรอบใน Breton และเป็ นชุมชนในเขต Côtes-d'Armor ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของฝรั่งเศส บ้านในเมืองดีน็อง
ส่ วนใหญ่น้ นั จะเป็ นบ้านที่สร้างขึ้นมาด้วยไม้ท้ งั สิ้ น และส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่า (Old town) โดยจะมีจุด
ที่สังเกตุเห็นได้ง่ายๆนัน่ ก็คือ คานไม้แบบโค้ง และชานบ้านที่วางพักอยู่บนเสาไม้ตน้ ใหญ่ เจ้าชานบ้านแบบนี้ ชาว
ฝรั่งเศสเรี ยกกันว่า "Maison à Porche" นําท่ านเดิ นเล่ นและชมความคลาสสิ กและความสวยงามของบ้านไม้ยุค
โบราณในสมัยศตวรรษที่ 15 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมื องแซ็ งมาโล (St. Malo) เมืองประวัติศาสตร์ ริม
ทะเลทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของฝรั่งเศส และเคยเป็ นศูนย์กลางของ โจรสลัด ที่ บุกปล้นเรื อสิ นค้าระหว่างการ
เดินทางในช่องแคบอังกฤษอีกด้วย เมืองนี้ ต้ งั อยู่ในแคว้นบริ ททานี (Brittany) หรื อแคว้นเบรอตาญ (Bretagne) มี
ชื่อเสี ยงเรี ยงนามว่าเป็ นเมืองท่าที่สวยงามและเป็ นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปเป็ นพิเศษ ตรงท่าเรื อจะถูกล้อมรอบไป
ด้วยกําแพงสู งและป้ อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู ้สึกเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลัด นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ ประตูเมืองของแซงต์มาโลนั้นมีชื่อว่า "The Saint Vincent Gate" เริ่ มสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 และ

แล้วเสร็ จในศตวรรษที่ 18 ประตูเมืองนี้เป็ นทางเข้าไปสู่ ตวั เมืองเก่าหรื อ Old Town ของแซงต์มาโล นําท่านเดินเล่น
ชมเมืองประวัติศาสตร์ท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
วิหารที่ ต้ งั อยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริ เวณจังหวัดม็องช์ แคว้นบัส-นอร์ มงั ดีของประเทศ
ฝรั่งเศส ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1979 ในปี หนึ่ งจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือ
นมงแซงต์ มิแชลกว่า 3 ล้าน 2 แสนคน ซึ่งทําให้ที่นี่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศส
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ ซาย นําท่านเข้าชมวิหารมงแซ็ ง มีแชล (Abbaye Mont Saint Michel)
โบสถ์ บ นยอดเขาที่ มี ค วามโดดเด่ น สร้ า งอยู่ บ นเกาะเริ่ ม ตั้ง แต่ ค.ศ.708 เมื่ อ Aubert เจ้า อาวาสโบสถ์ เมื อ ง
Avranches สร้างโบสถ์บนเกาะนี้ ตามบัญชาของ นักบุญมิเชล (Saint-Michel) ซึ่ งมาให้นิมิตหลายครั้ง การสร้ าง
โบสถ์น้ ีลาํ บากยากเข็ญเพราะต้องนําหิ นแกรนิตมาจาก Iles Chaussey หรื อจาก Bretagne

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mercure Mont St. Michel Hotel / Relais St. Michel Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร์ – เกอร์ เบอรอย – ปารีส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาเยอ (Bayeux) (ระยะทาง 113 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง) เมืองนี้เป็ นเมือง
ที่เต็มไปด้วยร่ องรอยของประวัติศาสตร์ ในช่วงสงครามเย็น และสงครามโลกครั้งที่สอง นําท่านเดินเล่นเที่ยวชม
เมืองบาเยอ จากนั้นนําท่านเข้าชมอาสนวิหารแม่พระแห่ งบาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux) เป็ นอาสน
วิหารโรมันคาทอลิก สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปั จจุบนั เป็ นแบบนอร์มนั -โรมาเนสก์ อาสนวิหารบาเยอมีฐานะเป็ น
อนุ ส าวรี ย ์แห่ งชาติ แห่ งฝรั่ งเศสด้วย อาสนวิห ารบาเยอที่ ไ ด้รับ การเสกเป็ นอาสนวิ ห ารในปี ค.ศ. 1077 เฉพาะ
พระพัก ตร์ ข องวิ ล เลี ย ม ดยุ ก แห่ ง นอร์ ม็ อ งดี แ ละพระมหากษัต ริ ย ์อัง กฤษ อาสนวิ ห ารบาเยอเป็ นสถานที่ ที่
ดยุกวิลเลียมแห่ งนอร์ ม็องดีบงั คับให้ฮาโรลด์ กอดวินสันให้สัตยาบันที่ นาํ ไปสู่ การพิชิตอังกฤษของชาวนอร์ มนั
และอาสนวิหารบาเยอได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1862 อีกด้วย ได้เวลา
นําท่านเดินทางสู่เมืองอ็องเฟลอร์ (Honfluer) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองอ็องเฟลอร์ เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝั่งทางตอนใต้ของบริ เวณปาก
แม่น้ าํ แซน ปัจจุบนั เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส นําท่าน
เดินชมท่าเรื อเก่าแก่ รวมไปถึงอาคาร ร้านอาหาร ที่มีไว้คอยบริ การนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมากมาย สัมผัสเสน่ห์
ของเมืองท่าแห่งนี้ดว้ ยการเดินไปชมเรื อยอชท์และเรื อประมงที่มากไปด้วยสี สันอันสดใส จากนั้นนําท่านสู่ ยา่ น
เมืองเก่า เพื่อไปชมความเก่าแก่ของ โบสถ์ เซนต์ แคทเทอรี นส์ (Saint-Catherine's Church) โบสถ์ไม้อนั เก่าแก่ของ
เมือง ที่ถูกสร้างขึ้นโดย shipmakers ในช่วงศตวรรษที่ 15 ชื่นชมในความงดงามของตัวอาคารที่สร้างขึ้นด้วย
ประติมากรรมจากไม้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่กรุ งปารี ส (Paris) (ระยะทาง 198 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.45 ชัว่ โมง)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Pont De Sevres Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้า

ปารีส

เช้า

10.00 น.
13.20 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ บริ เวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่ งเป็ นจุดชมหอไอเฟลที่ สวยที่สุด สัญลักษณ์ ของนครหลวงปารี ส
หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริ เวณแม่น้ าํ แซน ในกรุ งปารี ส หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศฝรั่งเศสที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่าน
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทํา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ TG931 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.20 ชัว่ โมง)

วันที่สิบ

กรุงเทพฯ

09.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ราคาทัวร์ 111,900 บาท : 17-26 มิ.ย. 65 / 15-24 ก.ค. 65 / 12-21 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65
21-30 ต.ค. 65
อัตราค่าบริ การ

มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

111,900

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริ มเตียง

101,900

ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ (LX) เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-ZRH//CDG-BKK)

25,000

กรณี มีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ

3,500

17,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565) **
ข้อแนะนําและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่ องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ, ค่าวีซ่าเชงเก้น
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํ ารองที่นั่งจ่ าย 60,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ ก เดิ นทาง 30 วันล่ วงหน้าก่ อนการเดิ นทางหั ก ค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ ง เช่ นมัดจําตั๋วเครื่ องบิ น , วี ซ่ าและค่ า
ดําเนิ นการ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมี รายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่ วง Peak
season สายการบินให้มดั จําล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ตํ่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิ น
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบ ัติเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตว๋ั เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิด
การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
นํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่

 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทําการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้
ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่ นสายตา จะต้ องเห็นคิว้ และใบหู ชัดเจน (รู ปถ่ายต้ องถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กับหน้ าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้ องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่ านั้น***
3. สําเนาวัคซีนพาสปอร์ ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซี นครบโดส
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผูห้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สู ติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้เป็ น Statement เท่านั้น!!!)
- Bank Statement (รายการเดินบัญชี) ใช้เป็ นบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของ
บัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามตัวสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า และ มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
************* ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น **************
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) **สามารถแนบประกอบได้ (ไม่สามารถใช้เป็ นบัญชีหลักในการยืน่ ได้)
ท่านต้องใช้บญั ชีออมทรัพย์ (Saving) เป็ นหลักในการยืน่
หากใช้บญั ชีฝากประจําในการแนบประกอบ ต้องเตรี ยมดังนี้
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
**กรณีรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย) จะต้องสะกดชื่อให้ถูกตามพาสปอร์ต
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลกู จ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

