
 
 
 
 
 

10 วนั ล่องเรือแม่นําโซน, โรน, คามาร์ก (ฝรังเศส) 

ช่วงใบไม้เปลยีนสี แห่งลุ่มนําโรน 

Crosi Europe MS Rhone Princess 

 
 

***โปรโมชัน...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)*** 

11-20 ตุลาคม 2562 

89,900 บาท  

(พิเศษ!! ราคานรีวมทัวร์พาเทยีว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครืองดืม …. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้นและทปิ) 
 

ลยีง – แซ็ง เอเตียน – มากง – เทร์ว ู– เวยีนน์ – อาร์ลส์ – อาวีญง – ววีเีย – ตูร์นอง  
 

ขอสงวนสิทธหิากเรือมกีารปรับเปลยีนท่าเทียบเรือ ซึงทางทวัร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
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เรือแม่นํา Crosi Europe MS Rhone Princess 

 

เส้นทางล่องเรือแม่นําโซน, โรน, คามาร์ก (ฝรังเศส) 
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10 วนั ล่องเรือแม่นําโซน, โรน, คามาร์ก (ฝรังเศส) 
ลยีง – แซ็ง เอเตียน – มากง – เทร์ว ู– เวยีนน์ – อาร์ลส์ – อาวีญง – ววีเีย – ตูร์นอง  

 

 11 ต.ค. 2562   กรุงเทพมหานคร  
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าทีและมัคคุเทศก์ไดที้ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเทียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชวัโมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั และสายการบินมีบริการ อาหารคาํและอาหารเชา้ 
 

12 ต.ค. 2562  อสิตันบูล – ลยีง – แซ็ง เอเตียน 
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปลียนเทียวบินเป็น TK 1807 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิงสินคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

08.15 น. ออกเดินทางจากอิสตนับูล สู่ สนามบินลียง ประเทศฝรังเศส (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชวัโมง) 

10.35 น. เดินทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝรังเศส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมือง

ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวนัออกของประเทศฝรังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวดัลัวร์ และศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรมสิงทอและการฟอกยอ้ม ผลิตเหลก็กลา้เจืออาวธุและกระสุน เป็นเมืองแรก ๆ ของฝรังเศสทีมีการ

ปฏิวติัอุตสาหกรรม นาํท่านชม จตุัรัสชอง ชัวเรส จตุัรัสใจกลางเมืองแซ็ง เอเตียน ตงัชือเพือเป็นอนุสรณ์แก่ 

นาย ชอง ชวัเรส นกัการเมืองชาวฝรังเศสผูฝั้งใฝ่สังคมนิยม และต่อตา้นความรุนแรงในยคุสงครามโลกครังที 1 

และถูกลอบสังหารทีกรุงปารีสเมือปี ค.ศ.1914 แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St.Charles Cathedral) 

โบสถ์โรมันคาธอลิก สร้างขึนเมือปี ค.ศ.1912 เป็นอนุสรณ์แด่นักบุญ ชาร์ลส์  โบโรมิโอ (Saint Charles 

Boromeo) สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองลียง 

 

17.00 น. นาํท่านเชคอินขึนเรือสาํราญ Croisi MS Rhone Princess 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหต ุ: เรือจอดเทียบท่าคา้งคืนในเมืองลียง ท่านสามารถออกมาเทียวยามคาํคืนได ้
 

 
 

13 ต.ค. 2562  ลยีง – มากง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 นาํท่านเทียวชมเมืองลียง (Lyon) ซึง องค์การยูเนสโก (Unesco) ไดขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.

1998 นาํท่านผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จตุัรัสขนาดใหญ่ทีตังอยู่ใจกลางเมืองลียง โดย

จตุัรัสนีได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel 

de Ville) นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึนในศตวรรษที 17 

ปัจจุบนัอาคารแห่งนีถือว่าเป็นหนึงในอาคารเก่าแก่ทีใหญ่ทีสุดของเมืองลียง  นาํท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า 

(Opera house) อีกหนึงอาคารประวติัศาสตร์ทีตงัอยู่ตรงขา้มกบัศาลาว่าการเมือง โดยอาคารถูกสร้างขึนใน ช่วง

ปี ค.ศ. 1826 สร้างขึนโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel 

โดยอาคารเปิดขึนมาใหม่ในปี ค.ศ.1993 ได้เวลานําท่านชม โบสถ์แซง นิเช่ (St. Nizier church) อีกหนึง

คริสตจกัรทีถูกสร้างขึนในสไตลโ์กธิค เป็นโบสถที์มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ปัจจุบนัเป็นหนึงใน

อาคารทีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ทีสาํคญัแห่งหนึงของเมืองลียง จากนนันาํท่านชม

มหาวหิารเซนตจ์อห์น (Cathedral of St. John) หรือ วหิารลียง (Lyon Cathedral) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก โดย

วิหารถูกสร้างขึนในศตวรรษที12 บนซากปรักหักพงัของโบสถเ์ก่าจากศตวรรษที 6 โดยสิงทีโดดเด่นทีสุดของ

วหิารแห่งนี คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที 14  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 

13.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือลียง (Lyon) มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมากง (Macon) ระหว่างการ

เดินทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอนัสวยงามสองฝังแม่นาํโรน 
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19.30 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองมากง 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหต ุ: เรือจอดเทียบท่าคา้งคืนในเมืองมากง ท่านสามารถออกมาเทียวยามคาํคืนได ้
 

14 ต.ค. 2562  มากง – เทร์วูร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 นําท่านเทียวชมเมืองมากง (Macon) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโซเนลัวร์ในแคว้นบูร์กอญ ทีตังอยู่ทาง

ตะวนัออกของฝรังเศส เมืองนีเป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยมนต์เสน่ห์ เนืองจากเป็นเมืองทีตงัอยู่ริมแม่นําโรน 

และตังอยู่ในแควน้เบอร์กันดี เป็นเมืองทีมีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไม้ทีมีการจดัสวนอย่าง

สวยงาม นําท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนนันําท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมันแซงต์โรลอง 

(Saint Laurent Roman Bridge) ทีสร้างทอดยาวขา้มแม่นาํโรน ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชมโบสถ ์อิกลิส แซงต ์ปิแอร์ 

(Eglise Saint Pierre) ซึงเป็นโบสถใ์จกลางเมืองสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 18 นาํท่านเขา้ชมความสวยงามและ

ความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งนี จากนันนําท่านเทียวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความ

สวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่นาํโรน ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

 
 

12.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเทร์ว ูอิสระให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์ สองฝังแม่นาํโซน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

16.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืงเทร์ว ู

 นาํท่านเทียวชมเมืองเทร์วู (Trevoux) เมืองเล็กๆริมฝังแม่นําโซน นาํท่านเทียวชมท่าเรือ Rue du Port ซึงมีหมู่

อาคารโบราณทีสร้างขึนในสมัยศตวรรษที 15-16 จากนันนําท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาโบราณ (Old 

Parliament) ซึงสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 18-19 นาํท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาประจาํเมือง (Clock Tower) ซึง

สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 17 จากนนันาํท่านเขา้ชมป้อมปราการปราสาทเทร์ว ู(Trevoux’s fortified castle) ซึง

เป็นปราสาทโบราณทีสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 14 ใช้เป็นป้อมปราการเพือป้องกันการรุกรานของศตัรูใน
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อดีต จากนนัให้ท่านไดมี้โอกสารเดินเล่นภายในเมืองทียงัคงเสน่ห์แห่งเบอร์กนัดี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตาม

อธัยาศยั 

18.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

19.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเวียนน์ 
 

15 ต.ค. 2562  เวยีนน์ – ล่องเรือชมแม่นําโรน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 นาํท่านเทียวชมเมืองเวียนน ์(Vienne) เมืองเลก็ๆริมฝังแม่นาํโรน ซึงเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสีแห่งแควน้อิซเร่ และ

เคยเป็นเมืองแห่งอาณาจักรโรมันโบราณอีกด้วย นําท่านเทียวชมเมืองเวียนน์ และสถานทีสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์โรมนัโบราณ ไม่ว่าจะเป็น ปิระมิดโรมนัแห่งเวียนน์, ศาลาว่าการแห่งเมืองเวียนน์ จากนันนํา

ท่านเขา้ชมโบสถ ์แซงตม์อริส (St. Maurice Cathdral) โบสถเ์ก่าแก่ประจาํเมืองเวียน ไดเ้วลานาํท่านแวะถ่ายรูป

กบั Roman Temple หรือ Temple of Augustas and Livia เป็นวหิารโรมนัโบราณซึงยงัคงสภาพไดอ้ยา่งงดงาม 

 
 

11.30 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองเวียนน์ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองอาร์ลส์ ระหว่างการเดินทางท่าน

จะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอนัสวยงามสองฝังแม่นาํโรน แนะนาํให้ท่านขึนไป

ถ่ายรูปวิวสองฝังแม่นาํโรน ซึงมีทศันียภาพสวยงามยิง ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณ ริมนํา หรือ บา้นเรือน 

ตลอดจนหมู่อาคารหลากหลายแบบ ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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16 ต.ค. 2562  อาร์ลส์ – เรอมูแลงส์ – นีมส์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมือง

เลก็ๆ ในจงัหวดัการ์ แควน้ลอ็งกด์็อก-รูซียง ทางตอนใตข้องฝรังเศส นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัปงดูว์

การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งนาํโรมนัโบราณสร้างโดยจกัรวรรดิโรมนั สร้างพาดผ่านแม่นาํการ์ดง เป็นส่วน

หนึงของระบบส่งนําของเมืองนีมส์ มีความยาวกว่า  กิโลเมตร เพือส่งนําจากจากเมืองอูว์แซ็ส นัก

ประวติัศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษที  โดยสะพานแห่งนีจดัเป็นสะพานส่งนาํที

สร้างในสมยัจกัรวรรดิโรมนัทียงัคงสภาพทีสมบูรณ์ทีสุดแห่งหนึง รองจากสะพานส่งนาํแห่งเซโกเบีย และ

ได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนีมส์ นาํท่านเทียวชม

เมืองนีมส์ (Nims) ซึงเป็นเมืองทีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซึงมีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงยุคโรมนั นอกจากนี

เมืองนีมส์ยงัเป็นทีรู้จกักนัในประวติัศาสตร์สาํหรับสิงทอ นําท่านชม 3 โบราณสถานทีสําคัญแห่งเมืองนีมส์ 

คือ อัฒจนัทร์แบบโรมันโบราณ (Arena), วิหารโรมนั (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซึง

สถานทีทงัสามยงัคงอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ไดถู้กเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝรังเศส" เลยทีเดียว ได้

เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสําราญ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เ เมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหนึงเมืองประวติัศาสตร์โบราณทีตงัอยู่ริมแม่นาํโรน (Rhone river) 

ในจงัหวดับูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแควน้โพรวองซ์ (Provence) แควน้ทีอยู่ทางตอนใต้ของ

ประเทศฝรังเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองทีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้นของโบราณสถานสาํคญัทีมีมาตงัแต่

ยคุสมยัโรมาเนสก์ และดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนันเอง ทีเป็นสาเหตุใหอ้งคก์ารยูเนสโกยกให้

เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  นาํท่านเขา้ชมสนามกีฬาโรมนัโบราณ (Roman Arena) หรือ 

โรมนั แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ทีสร้างขึนประมาณ ช่วงศตวรรษ

ที 1 ภายในมีอฒัจรรยส์าํหรับคนนังชมการแสดงต่างๆ หนึงในโบราณสถานโรมนัทีถูกยกให้เป็นมรดกโลก

ของเมืองอาร์ลส์ จากนนันาํท่านชมโรงละครโรมนัและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) 

ซึงตงัอยู่ใกล้ๆ กนักบัสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจง้และชมทางเดินใตดิ้นสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณทีมี

ความเก่าแก่มากแห่งหนึงของเมือง จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) 
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เป็นโบสถที์สร้างขึนในช่วงช่วงศตวรรษที 3 สร้างขึนในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั โดยโบสถ์แห่งนี

ถือวา่เป็นโบสถแ์ห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกดว้ย จากนนันาํท่านชม สุสานอาลีสกอง (Necropolis of 

Alyscamps) ซึงเป็นสุสานทีมีขนาดใหญ่ทีถือว่าเป็นหนึงในสุสานทีมีชือเสียงมากทีสุดของโลกก็ว่าได้ โดย

สุสานโรมนัโบราณแห่งนีมีนกัท่องเทียวเดินทางมากเยือนมากพอๆกบัแหล่งท่องเทียวอืนๆในเมือง ภายใน

สุสานมีโบสถย์คุกลาง อยา่งโบสถ ์Saint Honoratus และอนืๆ ซึงปัจจุบนักลายเป็นซากปรักหกัพงั  
 

 
 

18.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหต ุ: เรือจอดเทียบท่าคา้งคืนในเมืองอาร์ลส ์ท่านสามารถออกมาเทียวยามคาํคืนได ้
 

17 ตุลาคม 2562 อาวญีง – ววีเีย 
 

04.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองอาวญีง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. นาํท่านเทียวชมเมืองอาวญีง (Avignon) เป็นเมืองหลกั (Chef-lieu) ของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้พรอวอ็งซาลป์

โกตดาซูร์ทางภาคใตข้องประเทศฝรังเศส ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํโรน เมืองอาวีญง ไดถู้กขนานนามว่า "เมืองแห่ง

พระสันตะปาปา" เนืองจากในอดีตนันเคยเป็นทีประทบัของสมเด็จพระสันตะปาปา ตงัแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 

1423 ในช่วงของการแตกแยกครังใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) นอกจากนีอาวญีงยงัเป็นหนึงในไม่กี

เมืองในประเทศฝรังเศสทียงัมีกาํแพงเมืองเก่าทียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ นาํท่านเขา้

ชมพระราชวงัพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบั สะพานอาวีญง ซึงยงัอยู่ในสภาพดี 

ซึงทงัหมดนีไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก เมือปีค.ศ. 1995  

11.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองอาวีญง สู่ท่าเรือเมืองวีวเีย (Viviers) 

 อิสระใหท่้านไดชื้นชมทศันียภาพสองฝังแม่นาํโรน และเมืองเลก็ๆ ตลอดจนธรรมชาติอนัสวยงาม 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

20.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือวีวีเย (Viviers) 

 อิสระใหท่้านเทียวชมเมืองวีวเีย (Viviers) อีกเมืองเลก็น่ารักๆแห่งลุ่มแม่นาํโรนทางตอนใตข้องฝรังเศส นาํท่าน

ถ่ายรูปกับมหาวิหารวีวีเย เรียกชือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งวีวีเย เป็นอาสนวิหารในนิกาย

โรมันคาทอลิก เป็นทีตังของมุขนายก ประจาํมุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ตังแต่คริสต์ศตวรรษที 

4  สร้างขึนเพืออุทิศให้นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่งนีได้ขึน

ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เมือปีค.ศ. 1906  (เนืองจากเรือจอดเทียบท่าเพียง 30 นาที) 
 

18 ต.ค. 2562  ววีีเย – ตูร์นอง 
 

05.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวีวเีย สู่ท่าเทียบเรือเมืองตูร์นอง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

ระหว่างการเดินทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอนัสวยงามสองฝังแม่นาํ

โรน แนะนาํใหท่้านขึนไปถ่ายรูปวิวสองฝังแม่นาํโรน ซึงมีทศันียภาพสวยงามยิง ไม่วา่จะเป็นปราสาทโบราณ 

ริมนํา หรือ บ้านเรือน ตลอดจนหมู่อาคารหลากหลายแบบ ซึงสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญในอดีตจนถึง

ปัจจุบนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือตูร์นอง 

 นาํท่านเทียวชมเมืองตูร์นอง (Tournon) อีกหนึงเมืองสวยแห่งลุ่มนาํโรน และเป็นเมืองทีเลืองชือในการปลูก

องุ่นและทาํไวน์ในแถบลุ่มแม่นาํโรนอีกดว้ย นาํท่านชมเมืองโบราณอีกแห่งของฝรังเศส จากนนันาํท่านเขา้ชม

ปราสาทตูร์นอง (Tournon Castle) ซึงเป็นปราสาททีสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 10 และไดส้ร้างเพิมเติมในส่วน

ปีกตะวนัตกในสมัยศตวรรษที 14 นอกจากนีได้มีการบูรณะซ่อมแซมในศิลปะแบบเรเนอซองส์ในสมัย
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ศตวรรษที 15 นาํท่านเขา้ชมความสวยงามของตัวปราสาททีตงัตะหง่านริมแม่นาํโรน สมควรแก่เวลานาํท่าน

เดินเล่นและเทียวชมสถานทีต่างๆในเมืองตูร์นอง 

   
 

18.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 วนันีจะมีการจดังานเลียง Gala Dinner ใหท่้านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเลียงในคาํคืนนี 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคาํวนันีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเครืองใชที้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง

ใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ทีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตงัแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ

ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งขึน สาํหรับท่านทีตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั

เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตทีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

23.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองตูร์นอง สู่ท่าเรือเมืองลียง 
 

19 ต.ค. 2562  ลยีง – ชมเมือง – ช้อปปิง – อสิตนับูล  
 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือลียง (Lyon) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. นาํท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ 

 นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหารเก่าแก่ที

ถูกสร้างขึนบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตวัอาคารถูกสร้างขึนแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน 2 

สไตล์คือ แบบโรมันและไบเซนไทน์ นอกจากนีมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยงัถูกรวมให้เป็น

ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ทงัหมดของลียง และไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 จากนนั

นาํท่านชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมนัโบราณถูกสร้างขึนถดั
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จากเนินเขา โดยโรงละครมีทีนงัสําหรับผูช้มถึง 10,000 คน ปัจจุบนัโรงละครเป็นสถานทีท่องเทียวหลกั รวม

ไปถึงสถานทีทางวฒันธรรมทีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la Republique) ซึงเป็นถนนชอ้ปปิงสตรีทขนาด

ใหญ่ทีสุดในลียง และยงัมีห้างร้านคา้ใหเ้ลือกชอ้ปปิงมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั 

15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลียง (LYS) เพอืเชคอินและทาํ Tax Refund  

18.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินลียง สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเทียวบิน TK1810 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชวัโมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เครืองดืม และพกัผอ่น บนเครืองบิน 

22.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปลียนเครือง 
 

20 ต.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคาํ, อาหารเชา้ 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ล่องเรือแม่นําโซน, โรน, คามาร์ก (ฝรังเศส) 

Crosi Europe MS Rhone Princess 
 

อตัราค่าบริการ 11-20 ตุลาคม 2562 

ราคาผูใ้หญ่ (พักห้องคู่ ห้องมีหน้าต่าง Panorama cabin) ท่านละ 89,900 

พกัเดียวเพิม ท่านละ (คิดทีห้องพกัแบบ Panorama Cabin) 16,000 

เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  86,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน  ปี (นบัอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั) 21,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคายืนยันได้กต่็อเมือทีนัง confirm เท่านนั) 

85,000 – 110,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตวั BKK-IST-LYS-IST-BKK) 22,000 

วีซ่าเชงเกน้  ไมร่วมค่าวีซ่า 3,300 บาท 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 7 มีนาคม 2562) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวล่องเรือสาํราญ (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกเมือง 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารและเครืองดืม 
 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,300 บาท 
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 ค่า Gratuities หรือ Service fee บนเรือ ประมาณ 70 ยโูรต่อท่าน 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และคนขบัรถ 40 ยโูร คิดเป็นเงิน 1,500 บาทต่อท่าน ซึงจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเตม็ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

    สํารองทีนัง (ผู้เดินทางพกัเดียว) ท่านละ 70,000 บาท 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 25% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 

* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเต็มจาํนวน  

* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 การท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที

ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ การใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ มาแลว้  หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะ ไมรั่บผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึงเพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของ

สายการบินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกั

ส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง 

ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชันธุรกิจ (Business) 

ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ

จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านนั นนัหมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า 

คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ

หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นฝรังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดยื้นเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพอืขอยืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมกีารเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเคยได้)  

***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านัน*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เดก็ เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้งั Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
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- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมดุบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวีซ่า มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืนวีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านัน ************** 

 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมทีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมดุบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

 


