
 

 

 

แรงส์ * อาเมียง * อ็องเฟลอร์ * โดวิลล์ * ดินอน * รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์  
เข้าชมชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารมองท์ แซง มิเชล * ชมปราสาทแสนสวย แห่ง ลุ่มแม่น ้าลัวร์  

บอร์โดซ์ * ชิมไวน์รสเลิศ * อ็องกูแลม * ลิมอฌ * ออร์เลอ็อง  

เมนูพิเศษ...กุ้งมังกร, สเต๊กเน้ือฝร่ังเศส และ Moules à la Marinière (หอยแมลงภู่อบ), ซีฟู๊ ดรสเลิศ 
เที่ยวสบายๆ ไม่เร็งรีบ...ความสุขที่ทุกท่านรอคอย 

 Tour Exclusive Selected : คือรายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ที่สมเหตุผล 
1. โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว  
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพือ่ลองชิมรสชาตแิบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 



 

 

5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทิปพนกังานขับรถและบริกรตลอดการเดนิทาง 
7. น ้าด่ืมบริการบนรถโค้ชวันล่ะ 2 ขวด 

ออกเดินทาง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 
 

วันแรกของการเดินทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  

เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วันทีส่องของการเดินทาง(2)  ปารีส – แรงส์ – ชมเมือง – อาเมียง – ชมเมือง    
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  น าท่านออก

เดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์” (Reims) (143 กม.) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ในประเทศ
ฝรั่งเศส  ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยั
จกัรวรรดิโรมนั ชม “มหาวิหารแร็งส์” เป็นอาสนวิหารส าคญัของเมืองแร็งส์ จหัวดัมาร์น ประเทศฝรั่งเศส ท่ีเคยใช้
ในพิธีสวมมงกุฎกษตัริยข์องประเทศฝรั่งเศส มหาวิหาร
สร้างเสร็จเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13  และไดร้ับเลือก
ให้ เป็นมรดกโลกเมื่อปีค .ศ.1991 ชม (ด้ านนอก ) 
พระราชวังโต (Tau Palace) ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 
1498 ถึง 1509 ที่มีความส าคัญต่อราชวงศ์ฝรั่ง เศส 
โดยเฉพาะเร่ืองของพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็น
สถานที่ในการพ านักของ กษตัริยก์่อนที่จะเขา้สู่พิธีบรม
ราชาภิเษก ซ่ึงจะจดัขึ้นในมหาวิหารแร็งส์น าท่านน าท่าน
ถ่ายรูปกับประตูชัยเมืองแรงส์  จากนั้ นชม ประตู ชัย
ประจ าเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือได้ว่าเป็นอนุสาวรียท์ี่
เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ ซ่ึงคนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตู
แห่งน้ีว่า ประตูดาวองัคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวองัคาร ถือว่าเป็นเป็นคนหน่ึงใน 4 ประตูโรมนัที่มีความ
งดงามมากของฝรั่งเศส  จากนั้นไปชม โบสถ์ เซนต์ แร็งส์ (Saint Remi Basilica) อีกหน่ึงคริสตจกัรที่สร้างแด่ 



 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่9 ซ่ึงเร่ิมมีการก่อตั้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 1099 ซ่ึงต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น
อนุสาวรียท์างประวตัิศาสตร์ เมื่อปี 1841 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (174 กม.) เมือง

หลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าแฟรงก์ ชนเผ่าที่ส าคญั
ของประเทศฝรั่งเศสโบราณ และยงัเป็นเมืองแห่งประวตัิศาสตร์ที่
เต็มไปด้วยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารกอธิคที่งดงามมากแห่ง
หน่ึงของประเทศฝรั่งเศส ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอาเมียงส์ 
หรือ มหาวิหารอาเมียงส์ (Amiens Cathedral) มหาวิหารที่สร้างใน
สไตล์โกธิคแบบ "คลาสสิค" ท่ีสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 มหา
วิหารอาเมียงส์ ยงัถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
ท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยต่อมา มหาวิหารอาเมียงส์ไดร้ับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ในปี 1981 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก: Hotel Mercure Amiens Cathedrale / หรือระดับใกล้เคียง 

วันทีส่ามของการเดินทาง(3)  อาเมียง – รูอ็อง– อ็องเฟลอร์ – โดวิลล์ – มองค์แซงมิเชล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ROUEN (110 กม.) ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของ

นอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ในปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี ชมมหาวิหารรูอ็อง มี
อีกช่ือหน่ึงว่า “นอทเตอดมั-เดอ-รูอ็อง (NORTE-DAME 
DE ROUEN)” เป็นวิหารโรมันคาทอลิคแบบโกธิค 
(GOTHIC) ซ่ึงแต่เดิมเป็นโบสถ์ที่ ถูกสร้างด้วยศิลปะ
แบบโรมาเนสท ์ปัจจุบนัท่ีเป็นศิลปะแบบโกธิคนั้นสร้าง
ขึ้นภายหลงัในศตวรรษท่ี 12 โดยใชเ้วลาก่อสร้าง 361 ปี 
(ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรูอ็องเป็นที่ฝัง
พระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE 
LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่วนหัวใจเท่านั้น ส่วนอ่ืนๆ 
ถูกฝังไว้ที่ เมือง ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิกา



 

 

เก่าแก่ของเมืองรูอ็อง ประดบัอยู่เหนือซุ้มทางลอดที่ถนน Rue de Gros Horloge ช่ืนชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์
และงานศิลปะเคลือบทองอนัสุดวิจิตรของนาฬิกา จากนั้นเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ “Honfleur” (90 กม.)   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านชมเมือง “อ็องเฟลอร์” เมืองท่าในแควน้ Normandy (นอร์มงัดี) ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีท า

ให้เป็นที่โปรดปรานของศิลปินต่างๆ ที่แวะเวียนมาพัก
อ าศั ยที่ น่ี  เช่ น  Gustaf Coubert, Eugene Boudin แล ะ 
Claude Monet เป็นต้น ชมท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux 
Bassin ในสมัยก่ อน ท่าเรือแห่งน้ี เป็น ท่ีตั้ งของป้อม
ปราการ "Reef Nang" สร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ทางทหาร
เพื่อป้องกันเมือง และยงัเคยเป็นศูนย์บัญชาการทหารที่
ส าคัญอีกแห่งในยุคสมัยกลางอีกด้วย ท่ าเรือน้ี เป็นจุด
เช่ือมต่อระหว่างแม่น ้ าแซน (Seine) และช่องแคบองักฤษ 
(The English Channel) จากนั้ น เดินทางต่อสู่เมืองโด
วิลส์ “Deauville” (17 กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลอีก
เมืองหน่ึงที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปก
นิตยสารกันอยู่เป็นประจ า เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดลอ้มไปด้วยกล่ินอายของเหล่าชนชั้นสูงใน
อดีต จากนั้นเดินทางต่อสู่ “เมืองมองตแ์ซงมิเชล” Mont Saint Michel  (110 กม.)  

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière’ 
หรือหอยแมลงภู่อบ สไตลฝ์ร่ังเศส พร้อมเคร่ืองเคียง ไวน์ขาวทอ้งถ่ิน  

ที่พัก: Mercure Mont Saint Michel, หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง (4) มองค์แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารชมเกาะมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาท

แสนสวยที่อยู่บนเกาะกลางทะเล ท่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติค
และความประทบัใจ ชม “โบสถ ์มองแซงมิเชล” ที่ทอดตวัยาวอยู่บนเกาะ
กลางทะเลท่ีสวยงาม วิหารท่ีตั้ งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝ่ัง
ตะวนัตก บริเวณแควน้นอร์มองดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศ ให้

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


 

 

เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979   หากน ้ าลดระดับลง ท่านสามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซ่ึง
เปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติที่เปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่าน   จากนั้นเดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 
กม.)   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเมืองดีนอน เมืองสวยทีต่ ั้งอยู่ริมแม่น ้ าแรนซ์ ตวัเมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีก าแพงลอ้มรอบ

อยู่ใน เป็นเมืองที่งดงามที่สุดในแค้วนในบริตตานีเมืองยุค
กลางแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในบริตตานีซ่ึงมีอาคาร
ยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษที่ 13 ก าแพงเมืองเดิมจ านวนมากยงัคง
สภาพเดิมไวอิ้สระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ จากนั้น
ท าท่านเดินทางสู่เมือง รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(Rochefort-en-
Terre) (105 กม .) เมืองที่ได้รับการโหวตให้ เป็นหน่ึงใน
หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝรั่งเศสและเป็นเหตุผลหน่ึง ในการมา
เยือนมากที่สุดของแควน้บริตตานี น าท่านเดินไปตามถนนอิฐ
ดั้งเดิม เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่านจะได้เห็นบา้นเรือนยุคกลางที่
สร้างด้วยหินอายุกว่า 500 ปี ท่ีปัจจุบนักลายเป็นร้านคา้ ร้าน
กาแฟ ท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ประดับไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัอย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชม
ตัวเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมือง  “น็องต์” Nantes (103 กม.) เมืองหลวงของ
จงัหวดัลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลวัร์ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝ่ัง
แม่น ้าลวัร์ทางตะวนัตกของฝรั่งเศส น าท่านชม (ด้านนอก) ของปราสาท “ดุ๊ก
แห่งบริตตานี” (Chateau of the dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาด
ใหญ่ริมแม่น ้าลวัร์ที่ไดร้ับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์
โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1862  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Radisson Blu Hotel, Nantes / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีห้่าของการเดินทาง(5)  น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด – ตูร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 



 

 

หลังอาหารเดินทางสู่ลุ่มแม่น ้ าลัวร์ เข้าชมปราสาทที่
ยิ่ งใหญ่ น้ี คื อ  “ปราสาท เชอนองโซ”  (CHATEAU 
CHENONCEAU) (210 กม.)  เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบ
คลาสสิคสมยัใหม่เขา้ด้วยกัน ท่านจะได้ชมความงดงาม
อย่างเลอค่าทั้งดา้นนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและ
เพลิดเพลินกับต านานของความเป็นมาที่น่าสนใจก่อน
ปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสนสุด
ประทบัใจ   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้ชม “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU 

CHAMBORD” (58 กม.)  โดยโคร่งร่างของตวัปราสาท
ได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี  การสร้าง
ปราสาทชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขา
ส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิก
ฝรั่งเศสและทีมงานไดน้ าเคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบ
สมบูรณ์ หลงัดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซัวส์ 
ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519 *** หากปราสาทใด
ปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นเข้าชมปราสาทอองบัวร์ 
แทน *** จากนั้นน าท่านเดินเข้าสู่เมืองตูร์ (Tour) (78 กม.)  

เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมือง
นั้นตั้งอยู่บนแม่น ้าลวัร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึง
ของจักรวรรดิโรมันในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1 นั่นจึงส่งผลให้
เมืองตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าลัวร์ท่ีส าคัญ
เมืองหน่ึงของประเทศ ชมความงดงามของ "วิหารตูร์" (Tours 
Cathedral) ห รื อ  วิ ห า ร เซ น ต์  แ ก ไ ท น์  ( Saint-Gatien's 
Cathedral ) ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือทุ่มเทให้กับนักบุญเซนต์ แกไทน์ 
(Saint Gatien) วิหารถูกสร้างขึ้น 



 

 

 ในช่วงระหว่าง 1170 - 1547 ตั้งอยู่ทางใตสุ้ดของสะพานขา้มแม่น ้ าลวัร์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวิหารตูร์ลว้น
แลว้แต่สร้างขึ้นในแบบศิลปะแบบกอธิค ต่อมาวิหารตูร์ได้รับการประกาศให้เป็นอนุสาวรียท์างประวตัิศาสตร์ใน
ปี 1862 เขา้สู่ย่านเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นท่ีตั้งของจตัุรัส Plumereau ที่มีช่ือเสียงของ
เมืองตูร์ โดยจตัุรัสถูกโอบลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารบา้นเรือนยุคกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีห่กของการเดินทาง (5) ตูร์ – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) (349 กม.) เมืองทาง
ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศฝรั่งเศส ริมแม่น ้ากาโรนน์ ( Garonne) และ
อยู่ริมฝ่ังทะเลเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัด้วยเป็นเมืองท่าการคา้ตั้งแต่ก่อนยุค
โรมัน  นอกจากน้ีแล้วเมืองบอร์กโดซ์ยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัฌีรงด์ 
(Gironde) และเมืองหลวงของของแควน้อากีแตน (Aquitaine) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศ  
พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจ้งแผนกเซลล ์ทางบริษทัจะ
เปลี่ยนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผสั บรรยาการไร่องุ่นของแท้ ที่มีช่ือเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมไวน์รสชาติเยี่ยม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และ รับ
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของแควน้ ได้เวลาสมควรน าท่านกลบัเขา้ตวัเมือง น าท่านเที่ยวชม เมือง
บอร์กโดซ์  ห รือ เมื องท่ าพระจันท ร์  (Port of the 
Moon) ถือว่าเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ ยวที่ส าคัญใน
ฝรั่งเศส ซ่ึง ในปี  2007 เมืองบอร์กโดซ์ได้รับการขึ้ น
ทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวตัิศาสตร์ ทีย่งัมีผูอ้ยู่
อาศัย ชุมชนเมืองและย่านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น น า
ท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) 
หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานน้ี ถูกสร้าง
ขึ้ น เพ่ือใช้ในการข้ามแม่น ้ าการอน (Garonne River) 
ปัจจุบันสะพานน้ี ถือว่าเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ



 

 

ของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าที่
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ท่ีตั้งอยู่ใน
ใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักที่: Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7) บอร์โดซ์ – อ็องกูแลม – ลิมอฌ – ออร์เลอ็อง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” (110 กม.)  

เมืองในแควน้ Nouvelle-Aquitaine ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องฝรั่งเศส 
ชมวิหารอ็องกูแลม (Cathédrale d'Angoulême) หรือ วิหารนักบุญเป
โตรแห่งอ็องกูแลม (Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême) วิหาร 
โรมนัคาทอลิก ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างในปี 
ค.ศ. 1017 จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิมอฌ (Limoges) (100 กม.)   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองที่มี ช่ือเสียงทางด้านกระเบื้อง

เคลือบมาตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 18 น าท่านชมย่านใจกลางเมือง น า
ท่ านถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียน  แห่ง ลีมอฌ (St Etienne 
Cathedral of Limoges) มหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นในแบบโกธิค 
โดยเร่ิมตน้สร้างขึ้นใน 1273 แลว้เสร็จในปี 1888 ประกอบไปดว้ยหอ
ระฆงัแปดเหล่ียมที่ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั้นเดินสู่
เมือง “ออร์เลอ็องส์” (Orleans) (230 กม.) เมืองหลกัของจงัหวดัลวัแร
ในแควน้ซ็องทร์-วาลเดอลวัร์    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Hotel Novotel Orléans St Jean de Braye / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง (8) ออร์เลอ็อง – ชมเมือง – คฤหาสน์โว เลอ วีกงต์ – ปารีส 
     มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์พร้อมดินเนอร์สุดหรู 



 

 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นน าท่านชมเมืองออร์เลอ็อง เมืองท่ีตั้งอยู่ริม ฝ่ังแม่น ้ าลวัร์ เป็น

เมืองท่ีมีความส าคัญในประวตัิศาสตร์ฝรั่งเศส ในศตวรรษท่ี 15 โจน 
ออฟ อาร์ค วีรสตรีผูน้ ากองทพัฝรั่งเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพ่ือตอบโต้
และขับไล่กองทัพอังกฤษที่ยึดล้อมเมืองอยู่จนได้รับชัยชนะ ชมย่าน
การคา้ ชมมหาวิหารเซ็นต์ครัวร์ แห่งเมืองออร์เลอ็องท่ียิ่งใหญ่สวยงาม
ด้วยศิลปะแบบกอธิค  ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองแม็งซ่ี 
(Maincy) (140 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชม “คฤหาสน์โว-เลอ-วีกงต์” Château de Vaux-le-Vicomte ท่ีสร้างขึ้นระหว่างปี 1658 – 1611 

ส าหรับนีกอลา ฟูแก มาร์ควิสแห่งเบลเลออีล ไวเคานต์
แห่งเมอเลิงและโว ผูเ้ป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังใน
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นคฤหาสน์ที่ก่อสร้างอย่างหรูหรา
โอ่อ่าและยิ่งใหญ่ ท่ีสุดในฝรั่งเศสรองจากพระราชวัง
แมซง Château de Maisons จากนั้ น เดินทางเข้า สู่ก รุง
ปารีส (61 กม.) น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ย่านมองมาร์ต” 
(Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของ
ปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหาร
ซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหาร
พระหฤทัย  ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่
ชาวฝรั่งเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า 
เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวตัิศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ี
นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่น่ีเป็นจ านวนมาก อิสระให้ทุก
ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟ
สไตลป์ารีเซียง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น ้ าแซน (Seine 
River) สถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบ



 

 

เรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิ
เช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นตห์ลุยส์ โบสถน์อร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์
เซย ์แซงวาล้ีด พระราชวงับูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง        

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)     พระราชวังแวร์ซานย์ - ขึน้ชมวิวบนหอไอเฟล – ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวงัแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจ า
พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคญัๆของพระราชวงั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั เพราะ
ความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และสวนดอกไมท้ี่มีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผูท้ี่ก่อสร้างพระราชวงัแวร์
ซายส์ ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ของฝรั่งเศส พระราชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณถึง 37,000 
ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพ้ืนท่ี  บางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนจึงเหลือพ้ืนท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตาม
พระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลงัการเสมอมา  น าท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ อาทเิช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิ
เรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส 
ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวตัิศาสตร์เมื่อคราวที่พระ
ยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้เฝ้าราชส านกัฝรั่งเศส 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าคณะข้ึนลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานคร
ปารีส จากมุมสูง 2 จากนั้นชมลานประวตัิศาสตร์ “จตัุรัสคองคอร์ด” Place de 
la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่  16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ 
” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด้วยต้นเมเป้ิล
ตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอนัดับสวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้
ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ
“จตัุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร   

พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง        



 

 

วันทีสิ่บของการเดินทาง(10) ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ – ช้อปป้ิง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะท่านเดินทางเพื่อ เขา้ชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ าพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่าง
ที่ส าคัญๆของพิพิธภณัฑ์)  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดง
ศิลปวตัถุนบัช้ินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือ ราชส านกัยา้ยไปที่ แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพิธภณัฑ์ 
ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินส าคญั อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ันวนีัส เดอมโิล, รูป
แกะสลัก ทาส ของไมเคลิ แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพ่ิงก่อสร้าง
เพ่ิมเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด 

อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังท่ีห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟา
แยตต ์Galerie Lafayette 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร   

พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง        

วันทีสิ่บเอ็ดของการเดินทาง(11) ปารีส – สนามบิน  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านไดม้ีเวลาท า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

12.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG931  

วันทีสิ่บสองของการเดินทาง(12) สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดนิทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดนิทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะ
ค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้ งเม่ือ



 

 

เขา้โรงแรมท่ีพกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้ งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ ง เพ่ือความแน่นอน กรณีลืมของ
ไว ้ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหัวหนา้ทวัร์ และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมคี่าใชจ้่ายในการจดัส่งคนื 
ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไวใ้นรถ 
กรณีที่ท่านไม่ไดอ้ยู่ในรถดว้ย ทางบริษทัทวัร์ และพนกังานขบัรถโคช้ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้ 

อัตราค่าบริการ ปี 2564-2565  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

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

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

  23 ธ.ค.64-03 ม.ค.65 149,900 149,900 145,900 39,900 
30 ธ.ค.64-10 ม.ค. 65 149,900 149,900 145,900 39,900 
  06-17 ม.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
13-24 ม.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 

20 ม.ค.-31 ม.ค. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 27 ม.ค.-07 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 03-14 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 10-21 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 
 15-26 ก.พ. 65 139,900 139,900 135,900 32,900 

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



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป  
9. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 12 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 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 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 65,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพักท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทาง
ท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้  
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 



 

 

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

2. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 60-90 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ้่าย 70 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนทีจ่ะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุ  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 



 

 

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

และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเตมิได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

5. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์



 

 

ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 

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


