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11 วนั อันซีนฝรังเศส (Beautiful Small Villages) 

 

 
 ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566 

 เริมต้น 133,900 บาท   

(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปต่างๆแล้ว)  

มิลาน – ชาร์โมนิกซ์ – ขึนเขามงบลงัค์ – อีวัวร์ – อนัซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน  

เซมูร์ ออ็ง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก – บลวัร์ – อองเช่ร์ – น็องต์ – โรซฟอร์ ออ็ง แตร์– แร็นส์ – ดีน็อง                

แซงต์ มาโล – มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – ออ็งเฟลอร์ – ปารีส (พกัค้าง 2 คืน) 
 

ราคาทัวร์ 133,900 บาท :  25 ม.ค.- 4 ก.พ. 66/ 10-20 ก.พ. 66 / 17-27 มี.ค. 66/ 28 เม.ย.-8 พ.ค. 66 /  

 26 พ.ค.- 5 มิ.ย. 66 / 16-26 มิ.ย. 66 / 28 ก.ค. – 7 ส.ค. 66 / 9-19 ส.ค. 66 

ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 25 ธ.ค. – 4 ม.ค. 66 / 10- 20 เม.ย. 66 
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11 วนั อันซีนฝรังเศส (Beautiful Small Villages)  
วันแรก กรุงเทพฯ  
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทียวบิน WY818 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.55 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเทียวบินสู่กรุงมสักตั 

ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปลียนเครือง เทียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินตามอธัยาศยั  

14.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมลัเพนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเครืองบิน (ใช้

เวลาบินประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสอง  มิลาน – ดูโอโม  – ชาร์โมนิกซ์ – ขึนเขามงบลงัค์ – อนัซี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือทีเรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารทีใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง

จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดับสามของยุโรป) สร้างขึน

ในปี ค.ศ.  แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป

สลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป บนยอดของมหาวหิารมีรูปปันทองขนาด  เมตร ของพระแม่

มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น

ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นข้างของจตุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเล

เรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ทีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปปิงสินคา้

แบรนด์เนมซึงมีจาํหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  นําท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ 

(Chamonix) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัวโมง) เป็นหมู่บ้านเล็กๆทีอยู่ในประเทศฝรังเศส ตรง

พรมแดนระหวา่งสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด ์ฝรังเศส และ อิตาลี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านขึนเคเบิลคาร์  (Cable Car) ทีสถานีไอกูลดูมิดิ (Aiguille du Midi) หรือแปลว่า “Needle of South” ในภาษา

ทอ้งถิน ขึนสู่จุดชมวิวยอดเขามงบลงัคบ์นระดบัความสูง 3,842 เมตร ท่านสามารถชมเทือกเขาแอลป์    อนังดงาม 

รวมถึงเป็นจุดชมวิวยอดเขามงบลงัค์ (Mont Blanc) ทีดีทีสุด ยอดเขามงบลงัค์เป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในเทือกเขา

แอลป์ นับเป็นอีกหนึงยอดเขาสูงทีมีชือเสียงและเป็นสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติทีตังอยู่บริเวณพรมแดน

ระหว่างประเทศฝรังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาสูงทีสุดอนัดบั 11 ของโลก โดยยอดเขามีความสูง ประมาณ 

4,810 เมตร  เป็นยอดเขาทีมียอดแหลมขรุขระบนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทังปี นําท่านเดินทางสู่ เมืองอันซี 

(Annecy) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงมากเป็น

อนัดบัตน้ๆของแควน้ โดยตวัเมืองนนัตงัอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี (Annecy Lake) ในฝรังเศส เมืองอนั

ซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมืองนนัถือวา่เป็นส่วนทีโดดเด่นของเมือง

เนืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นทีตงัของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษที 14 มี

คลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง นําท่านถ่ายรูปกบัปาเลส์เดอไลล์ (Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลกัษณ์

ของเมืองอนัซีและเป็นหนึงในอนุสรณ์สถานทีถูกถ่ายภาพมากทีสุดของฝรังเศส เป็นปราสาทโบราณทีถูกสร้างขึน

ในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึนในรูปทรงสามเหลียมคลา้ยหัวเรือโบราณทีทอดสมออยู่ในแม่นาํและถูกประกาศ

ให้เป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์ในปี 1900 จากนันนาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale 

Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติทีสําคัญแห่งหนึงของฝรังเศส 
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สร้างขึนในช่วงศตวรรษที 16 ปัจจุบนัมหาวหิารแห่งนีไดก้ลายเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมมาก

แห่งหนึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์ 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Annecy Center Atria Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วันทีสาม อนัซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่  (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชวัโมง) เป็นอีกเมืองเล็กๆน่ารักๆตงัอยู่ริมแม่นาํโรน ซึงยงัคงกลินอายของสถาปัตยกรรมในสมยัศตวรรษที 15-16 

นําท่านเข้าชมอารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) ซึงเป็นอารามทีสวยงามในศิลปะแบบโกธิก และยงัเป็น

พิพิธภณัฑ์ทีจดัเก็บศิลปะในสมยัศตวรรษที 15 – ศตวรรษที 20 ได้เวลานําท่านเดินชมความงดงามของอาคาร

สถาปัตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษที 15-16 ในเมืองเก่าแห่งบูร์ก (Bourg Historical Centre) อิสระให้ท่าน      

ไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามของเมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ ไดเ้วลานาํท่านเทียวชมเมือง Pérouges 

เป็นชุมชนในเขต Ain ทางตะวนัออกของประเทศฝรังเศส เป็นเมืองทีมีกาํแพงลอ้มรอบยุคกลางอยู่ห่างออกไป     

30 กม. ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของลียง ตงัอยูบ่นเนินเขาเลก็ ๆ ทีมองเห็นทุ่งราบของแม่นาํ Ain  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองมากง (Macon) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) เป็นเมืองหลวงของ

จงัหวดัโซเนลวัร์ในแควน้บูร์กอญ ทีตงัอยูท่างตะวนัออกของฝรังเศส เมืองนีเป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห์ 
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เนืองจากเป็นเมืองทีตงัอยู่ริมแม่นาํโรน และตงัอยู่ในแควน้เบอร์กนัดี เป็นเมืองทีมีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะ

สวนดอกไมท้ีมีการจดัสวนอย่างสวยงาม นาํท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนนันาํทา่นแวะถ่ายรูปกบั

สะพานโรมนัแซงต์โรลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ทีสร้างทอดยาวขา้มแม่นําโรน ไดเ้วลานําท่านถ่ายรูป

โบสถ์ อิกลิส แซงต ์ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซึงเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 18 นาํท่าน

เขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถแ์ห่งนี จากนนันาํท่านเทียวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่นาํโรน ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองชาลง 

ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมืองเล็กอีกเมืองทีตงัริมแม่นาํชาลง (Saone) ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองซ์ กงเต 

ของฝรังเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝรังเศสตะวนัออก และเป็นอีกเมืองทีถูกยดึครองโดยอาณาจกัรโรมนั

โบราณ นําท่านเทียวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนันนําท่านเข้าชมมหาวิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกชือเต็ม

ว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน สร้างขึนตงัแต่สมยัศตวรรษที 11 แลว้เสร็จสมบูรณ์ในสมัย

ศตวรรษที 18 และได้มีการบูรณะในสมยัศตวรรษที 19 มหาวิหารแห่งนีสร้างขึนเพืออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์

แห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งนียงัไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เมือปี ค.ศ. 

1903 อีกดว้ย 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั  Novotel Beaune Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วันทีสี ชาลง ซูร์โซน – เซมูร์ ออ็ง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเซมูร์ อ็อง โอซัว (Semur En Auxois) (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชวัโมง) เป็น

เมืองทีงดงามประหนึงหลุดออกมาจากเทพนิยาย ตงัอยู่ในเขตแควน้ Burgundy ทางตอนกลางของฝรังเศส มีบริเวณ

ทีติดกบัแม่นาํ Armançon ตวับา้นเรือนมีลกัษณะแบบบา้นสไตลฝ์รังเศสในแถบชนบทยุคกลาง ตงัเรียงรายกนัอย่าง

น่ารักมีเสน่ห์แบบสุดๆ ยิงถา้มองจากมุมทีตังมีแม่นําผ่าตรงกลางมีสะพาน Le pont Joly เชือมสองฝังยิงเป็นมุม

ไฮไลท์ทีถ่ายรูปออกมาสวยมาก เดิมทีเมืองแห่งนีเป็นป้อมปราการช่วงมีสงครามทาํให้มีกาํแพงขนาดใหญ่ลอ้มรอบ

ทงั 4 ด้าน รวมถึงบ้านเรือนทียงัคงรักษาความโบราณได้อย่างดี และยงัมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านจาํหน่ายสินค้า
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พืนเมืองต่างๆ ถือได้ว่าเป็นเมืองเล็กๆทีมีเสน่ห์ทีน่าคน้หาไม่แพเ้มืองอืนๆเลย นําท่านเทียวชมเมืองพร้อมเขา้ชม  

มหาวิหารแห่งแม่พระ (Church of Our lady) มหาวิหารประจาํเมือง สร้างขึนในปี 1225 ในศิลปะแบบโกธิก จากนนั     

นําท่านชม Orle d Or Tower และสะพานหินโรมนัโบราณ Pinard Bridge อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม

ของเมืองสวยติดอนัดบัตน้ๆของฝรังเศส ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเวเซอแล (Vezelay) (ระยะทาง 

58 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเทียวชมเมืองเวเซอแล (Vezelay) เป็นชุมชนในเขต Yonne ในภูมิภาคฝรังเศสทางตอนเหนือของฝรังเศส    

นําท่านเขา้ชมมหาวิหารนักบุญมารียช์าวมักดาลาแห่งเวเซอแล ( Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay) 

เป็นบาซิลิกา ในอดีตเดิมเป็นแอบบียข์องคณะเบเนดิกตินและอารามกลูวนี์ (Cluniac) ตวัมหาวิหารประกอบดว้ยการ

ตกแต่งทีซับซ้อนด้วยรูปสลักเสลาด้านหน้า, เหนือประตูทางเข้า และหัวเสาทีถือกันว่าเป็นงานฝีมือชันเอกของ

สถาปัตยกรรมและศิลปะโรมาเนสก์ของบูร์กอญ แมว้่าบางส่วนของงานศิลปะจะถูกทาํลายไปในระหว่างการปฏิวติั

ฝรังเศส นอกจากนีมหาวิหารเวเซอแลและเนินในบริเวณเวเซอแลยงัได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก             

โดยองค์การยูเนสโกเมือปี ค.ศ. 1979 อีกดว้ย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองบูรช์ (Bourges) (ระยะทาง 106 กม. ใช้

เวลาเดินทาง 2 ชวัโมง) หนึงในเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียง และยงัเป็นทีตงัของมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งบูร์ก 

มหาวิหารทีถือว่าเป็นหนึงในมรดกโลกในประเทศฝรังเศสอีกดว้ย สร้างขึนระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที 12-13 

เป็นหนึงในผลงานชินเอกทียิงใหญ่ของศิลปะโกธิก มหาวิหารบูร์ก ได้รับการขึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวตัิศาสตร์ เมือปี ค.ศ. 1862 และไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 โดย

มหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมและหนา้ต่างกระจกสีมีความน่าประทบัใจเป็นพิเศษ นอกจากความงามทาง

สถาปัตยกรรมแล้ว มหาวิหารแห่งนียงัเป็นสิงยืนยนัถึงอาํนาจของคริสตจกัร ในฝรังเศสยุคกลางอีกดว้ย จากนัน     

นาํท่านชม ฌาคส์ เคอ พาเลซ (Jacques Coeur Palace) อีกหนึงพระราชวงัทีปัจจุบนัถูกเปลียนมาเป็นโรงแรมทีถือว่า

เป็นหนึงในผลงานชินเอกของสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย เป็นอาคารทีมีความสง่างามและมีความโดดเด่น

ทางดา้นสถาปัตยกรรม ฌาคส์ เคอ พาเลซ เป็นหนึงในอาคารทีดีและหรูหราทีสุด ต่อมาไดถู้กบรรจุไวใ้นรายชือของ

อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของประเทศฝรังเศสในปี ค.ศ.1840 ปัจจุบนั ฌาคส์ เคอ พาเลซไดก้ลายเป็นหนึงใน

สถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึงของเมืองบูร์ก 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Bourges Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห้า บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ร์ – น็องต์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบลวัร์ (Blois) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) เมืองทีมีความสําคญั

ของศาสนาคริสตข์องฝรังเศสตงัแต่ยุคกลางจนมาถึงปัจจุบนั มีชยัภูมิติดริมแม่นํา Loire ตงัอยู่ในจงัหวดั Loir-et-

Cher แควน้ Centre อยู่ทางตอนกลางของฝรังเศส นําท่านเขา้ชม พระราชวงับลวัร์ (Château de Blois) ทีมีความ

งดงามอย่างคลาสสิกสไตล์เรอเนซองซ์ ทีเป็นทีรู้จกัมากทีสุดก็คือ บนัไดเวียนหลกัทีปีกพระเจา้ฟร็องซัวที 1 อีก

องคป์ระกอบหนึงของพระราชวงัทีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ บริเวณเมืองอาจได้รับความเสียหายอยู่ไม่

น้อยจากช่วงสงคราม แต่ก็มีการบูรณะปรับปรุงให้กลบัมางดงามแมไ้ม่เต็มร้อย หากก็ให้กลินอายยุคโบราณไม่

นอ้ยทีเดียว นอกจากนีบริเวณลุ่มแม่นาํลวัร์(Loir Valley) ยงัเป็นทีอยู่ของกลุ่มปราสาทมากมาย  จนไดรั้บการขึน

ทะเบียนเป็นมรดกอีกดว้ย  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอองเช่ร์ (Angers) (ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชวัโมง) เมืองเก่าแก่อีก

เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัองัจู ตวัเมอืงตงัอยู่บนนาํเมน (La Maine) 

อีกสาขาย่อยของแม่นําลวัร์ นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทอองเช่ร์(Chateau of angers)  ลักษณะเป็นป้อมปราการ

ขนาดใหญ่ตงัอยูริ่มแม่นาํลวัร์  นบัเป็นอีกหนึงปราสาททีมีประวติัอนัยาวนานและเดินทางเขา้ถึงไดไ้ม่ยาก ในกลุ่ม

ปราสาทลุ่มแม่นาํลวัร์ ป้อมปราการแห่งนีสร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1230 โดยพระราชินีบลานซ์แห่งกสัเตลและลูกชาย

คนเลก็ของเธอเซนตห์ลุยส์  โดยมีลกัษณะเป็นกาํแพงทีมีความยาวเกือบครึงกิโลเมตรประกอบไปดว้ยเสาหินและ

หินปูน ในช่วงหนึงในทศวรรษที 14 และ 15 นนัสถานทีแห่งนีไดเ้ป็นทีพาํนกัทีราชวงศ์มกัมาพาํนักอยู่บ่อยครัง 

เมือปลายศตวรรษที 16 มีการบูรณะปรับเปลียนปราสาทและลดความสูงลงเล็กนอ้ยเพือให้กลายเป็นป้อมปราการ

ทีแข็งแกร่งและพร้อมสําหรับการทาํสงคราม นาํท่านเทียวชม Maison d Adam และ ถ่ายรูปกบั Verdun Bridge ได้

เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองน็องต ์(Nantes) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Oceania De France Hotel/ BW De La Regate Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีหก  น็องต์ – โรซฟอร์ ออ็ง แตร์– แร็นส์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเทียวชมเมืองน็องต์ (Nantes) ซึงเป็นเมืองหลวงของจังหวดัลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ใน

ฝรังเศส ตงัอยูบ่นฝังแม่นาํลวัร์ทางตะวนัตกของฝรังเศส และเป็นเมืองทีใหญ่ลาํดบัทีหก น็องตเ์ป็นเมืองสําคญัทาง

ประวติัศาสตร์ของอดีตจงัหวดับริตานี  ในปี ค.ศ. 2004 นิตยสารไทมบ์รรยายน็องต์ว่าเป็น "เมืองทีน่าอยู่ทีสุดใน

บรรดาเมืองต่างๆ ในยุโรป” นาํท่านเขา้ชม Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญริ่ม

แม่นาํลวัร์  ซึงเป็นปราสาททีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรม

ฝรังเศสตงัแตปี่ 1862 ปราสาทแห่งนีเคยเป็นถินทีอยู่ของดุ๊กแห่งบริตตานีระหว่างศตวรรษที 13 และศตวรรษที 16 

และในภายหลงัก็ไดก้ลายเป็นถินทีอยู่ของราชวงศ์ฝรังเศสในเขต เบรอตง รวมทังไดข้ึนทะเบียนโดยกระทรวง

วฒันธรรมของฝรังเศสให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ในปี 1862 จากนันนําท่านเข้าชมมหาวิหาร           

เซ็นต์ปีแอร์ (Cathedral St. Pierre et St. Paul) นาํท่านชม The Machines of the Isle of Nantes เป็นโครงการศิลปะ

การท่องเทียวและวฒันธรรมทีตงัอยู่ในเมืองน็องต ์ในอาคารเดิมของอู่ต่อเรือเดิมในเมืองทีเคยใช้ในการก่อสร้าง

เรือ นาํท่านชมการจดัแสดงผลงานชินใหญ่ๆทีมีชือเสียงแห่งเมืองน็องต ์
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort En Terre) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชวัโมง) มีบรรยากาศเมืองแบบยอ้นยุคทีติดหนึงใน 100 ชุมชมทีงดงามมากทีสุดของฝรังเศส ตงัอยู่ในเขตจงัหวดั 

Morbihan แควน้ Brittany ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เดินเขา้ไปแลว้เหมือนหลุดเขา้ไปในฝรังเศสยุค

กลาง สถาปัตยกรรมอาคารทียงัคงรักษาบรรยากาศแบบดงัเดิมอยา่งน่าประทบัใจ ยงิช่วงฤดูร้อนยิงยกระดบัความ

สวยดว้ยดอกไมน้านาชนิดทีบานสะพรังรายลอ้มเมือง ทาํให้เมืองดูโบราณมีสีสันขึนทนัตาเห็น ตวัถนนก็ยงัคง

แบบโบราณ แมก้ระทงัสิงของต่างๆอยา่งบ่อทีใชต้กันาํก็ยงัมีใหเ้ห็น ถือเป็นเมืองทีสวยงามและน่ามาเยอืนอีกแห่ง 
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ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองแร็นส์ (Rannes) (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชวัโมง) เมืองที

เต็มไปดว้ยกลินอายของตึกอาคารสไตล์เรอเนซองซ์ของยุคกลาง ตงัอยู่ในเขตแควน้ Brittany ทางตะวนัตกของ

ฝรังเศส ในส่วนตัวเมืองอยู่บนเนินระหว่างทีมีแม่นําอีลและแม่นําวีแลนไหลมาบรรจบกันโดยเฉพาะ จัตุรัส        

Place du Champ Jacquet ตังอย่างโดดเด่นเป็นสง่าบริเวณใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนทีมี

สถาปัตยกรรมการสร้างสไตลฝ์รังเศสดงัเดิม  นาํท่านชมมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งแรกทีอาจไม่เป็นทีรู้จกัมากนัก 

แต่เรียกไดว้่ามีความงดงามแบบคลาสสิกมาก นาํท่านเดินเล่นเทียวชมเมืองและใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Mercure Rennes Centre Gare Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 

 

วันทีเจ็ด      แร็นส์ – ดีนอ็ง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมีแชล  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองดีน็อง (Dinan) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองทีมีกาํแพง

ลอ้มรอบใน Breton และเป็นชุมชนในเขต Côtes-d'Armor ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรังเศส บา้นในเมืองดีน็อง

ส่วนใหญ่นนัจะเป็นบา้นทีสร้างขึนมาดว้ยไมท้งัสิน และส่วนใหญ่จะตงัอยูใ่นเขตเมืองเก่า (Old town) โดยจะมีจุด

ทีสังเกตุเห็นไดง่้ายๆนนัก็คือ คานไมแ้บบโคง้ และชานบา้นทีวางพกัอยู่บนเสาไมต้น้ใหญ่ เจา้ชานบา้นแบบนี ชาว

ฝรังเศสเรียกกันว่า "Maison à Porche" นําท่านเดินเล่นและชมความคลาสสิกและความสวยงามของบ้านไม้ยุค

โบราณในสมัยศตวรรษที 15  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองแซ็งมาโล (St. Malo) เมืองประวติัศาสตร์ริม

ทะเลทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรังเศส และเคยเป็นศูนยก์ลางของ โจรสลดั ทีบุกปลน้เรือสินค้าระหว่างการ

เดินทางในช่องแคบอังกฤษอีกดว้ย เมืองนีตงัอยู่ในแควน้บริททานี (Brittany) หรือแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มี

ชือเสียงเรียงนามว่าเป็นเมืองท่าทีสวยงามและเป็นทีชืนชอบของชาวยุโรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือจะถูกลอ้มรอบไป

ดว้ยกาํแพงสูงและป้อมปราการทีมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลดั นาํท่านแวะ

ถ่ายรูปกบั ประตูเมืองของแซงตม์าโลนนัมีชือว่า "The Saint Vincent Gate" เริมสร้างขึนเมือตน้ศตวรรษที 17 และ

แลว้เสร็จในศตวรรษที 18 ประตูเมืองนีเป็นทางเขา้ไปสู่ตวัเมืองเก่าหรือ Old Town ของแซงต์มาโล นาํท่านเดินเล่น

ชมเมืองประวตัิศาสตร์ทีสวยงามอีกแห่งหนึงของฝรังเศส 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

วิหารทีตงัอยู่บนเกาะโดดเดียวกลางทะเลชายฝังตะวนัตก บริเวณจังหวดัม็องช์ แควน้บสั-นอร์มงัดีของประเทศ

ฝรังเศส ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมือปี 1979 ในปีหนึงจะมีนักท่องเทียวไปเยียมเยือ

นมงแซงต ์มิแชลกว่า 3 ลา้น 2 แสนคน ซึงทาํให้ทีนีเป็นสถานทีท่องเทียวยอดนิยมอนัดบัที 3 ของประเทศฝรังเศส

รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซาย นําท่านเขา้ชมวิหารมงแซ็ง มีแชล (Abbaye Mont Saint Michel) 

โบสถ์บนยอดเขาทีมีความโดดเด่น สร้างอยู่บนเกาะเริมตังแต่ ค.ศ.708 เมือ Aubert เจ้าอาวาสโบสถ์เมือง 

Avranches สร้างโบสถ์บนเกาะนีตามบญัชาของ นักบุญมิเชล (Saint-Michel) ซึงมาให้นิมิตหลายครัง การสร้าง

โบสถนี์ลาํบากยากเขญ็เพราะตอ้งนาํหินแกรนิตมาจาก Iles Chaussey หรือจาก Bretagne  

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก   Mercure Mont St. Michel Hotel / Relais St. Michel Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีแปด มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – ออ็งเฟลอร์ – เกอร์เบอรอย – ปารีส (พกัค้าง 2 คืน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบาเยอ (Bayeux) (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชวัโมง) เมืองนีเป็นเมือง

ทีเต็มไปด้วยร่องรอยของประวติัศาสตร์ในช่วงสงครามเยน็ และสงครามโลกครังทีสอง นาํท่านเดินเล่นเทียวชม

เมืองบาเยอ  จากนนันาํท่านเขา้ชมอาสนวิหารแม่พระแห่งบาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux) เป็นอาสน
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วิหารโรมนัคาทอลิก สถาปัตยกรรมทีเห็นอยู่ในปัจจุบนัเป็นแบบนอร์มนั-โรมาเนสก์ อาสนวิหารบาเยอมีฐานะเป็น

อนุสาวรีย์แห่งชาติแห่งฝรังเศสด้วย อาสนวิหารบาเยอทีได้รับการเสกเป็นอาสนวิหารในปี ค.ศ. 1077 เฉพาะ     

พระพักตร์ของวิลเลียม ดยุกแห่งนอร์ม็องดีและพระมหากษัตริย์อังกฤษ อาสนวิหารบาเยอเป็นสถานทีที            

ดยุกวิลเลียมแห่งนอร์ม็องดีบังคับให้ฮาโรลด์ กอดวินสันให้สัตยาบนัทีนาํไปสู่การพิชิตองักฤษของชาวนอร์มนั 

และอาสนวหิารบาเยอไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์เมือปี ค.ศ. 1862 อีกดว้ย ไดเ้วลา

นาํท่านเดินทางสู่เมืองออ็งเฟลอร์ (Honfluer) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเทียวชมเมืองอ็องเฟลอร์ เมืองท่าเลก็ๆของแควน้นอร์มองดี ซึงตงัอยูบ่นฝังทางตอนใตข้องบริเวณปาก

แม่นาํแซน ปัจจุบนัเมืองเลก็ๆแห่งนีเป็นทีรู้จกักนัในนามของเมืองท่าเก่าแก่ทีงดงามแห่งหนึงของฝรังเศส นาํท่าน

เดินชมท่าเรือเก่าแก่ รวมไปถึงอาคาร ร้านอาหาร ทีมีไวค้อยบริการนกัท่องเทียวทีมาเยือนมากมาย สัมผสัเสน่ห์ 

ของเมืองท่าแห่งนีดว้ยการเดินไปชมเรือยอชทแ์ละเรือประมงทีมากไปดว้ยสีสันอนัสดใส จากนนันาํท่านสู่ยา่น

เมืองเก่า เพือไปชมความเก่าแก่ของ โบสถ ์เซนต ์แคทเทอรีนส์ (Saint-Catherine's Church) โบสถไ์มอ้นัเก่าแก่ของ

เมือง ทีถูกสร้างขนึโดย shipmakers ในช่วงศตวรรษที 15 ชืนชมในความงดงามของตวัอาคารทีสร้างขึนดว้ย

ประติมากรรมจากไม ้สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ชวัโมง)  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Clichy Hotel Paris **** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

 

วันทีเก้า ปารีส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านถ่ายรูปประตูชัยฝรังเศส(Arc de Triomphe หรือเรียกเต็มๆว่า Arc de triomphe de l’Etoile อ่านว่า อาร์ก

เดอทรียงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึนปีพ.ศ. 

2349 หลงัจากทีจกัรพรรดิ นโปเลียนที 1 ไดรั้บชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า

สามสิบปีเสร็จสินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 จากนนันาํท่านเดินทางสู่เนินเขามงมารตร์ เพือ
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เขา้ชมมหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานทีทีถูก

ขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศกัดิสิทธิของปารีส” จุดท่องเทียวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตงัอยู่บนยอดเนินเขามง

มารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับนาํทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษที

สามารถเห็นวิวมุมสูงทีสุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นสําคญัคือ สามารถเห็นหอไอเฟลตงัอยู่

กลางเมืองถา้มองจากจุดนี เป็นวิวแสนโรแมนติกจบัใจ ทงักลางวนัและกลางคืน สําหรับ มหาวิหาร Sacré-Coeur 

หรือ มหาวิหารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวิหารในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี 

(Paul Abadie) สถาปนิกทีถูกคดัเลือกจากสถาปนิกทงัหมด 77 รายเริมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสินลงในปี 

ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี นอกจากนียงัเป็นสถานทมีถ่ายทาํภาพยนตร์หลายต่อหลายเรืองรวมถึง 

Emily in Paris อีกดว้ย 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านสู่ แกลอรี ลาฟาแยต (Gallery Le Fayatte) ห้างสรรพสินคา้แบรนด์เนมชนันําแห่งกรุงปารีสอิสระให้

ท่านได้ช้อปปิงแบบเต็มๆ นาํท่านสู่ย่านถนนแฟชนัชนันาํของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) 

ย่านการคา้ทีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสต์นัตทีได้รับการตกแต่ง

อย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทาํให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเทียวทีผ่านไปมา ถนน

สายนีได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนทีสวยทีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่าน

สามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนีไปสู่ประตูชยันโปเลียน (Arch de Triumph) ซึงเป็นอนุสรณ์สถานทีสําคญั

ในกรุงปารีส อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของกรุง

ปารีสตลอดริมแม่นําแซนต ์จากนันนําท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือแม่นําแซนน์ เพือชมบรรยากาศกรุง

ปารีส ยามคาํคืน พร้อมดินเนอร์มือพเิศษภายในเรือ 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ภายในเรือ (ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารคาํ) 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Clichy Hotel Paris **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วันทีสิบ ปารีส 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหนึงของฝรังเศส เป็น

พระราชวงัทียิงใหญ่และสวยงามแห่งหนึงของโลก เดิมทีเป็นพระตาํหนักของพระเจ้าหลุยส์ที 14 ช่วงปี ค.ศ.

1682 ซึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทงัหมดจนเปลียนเป็นพระราชวงัทีมีความอลงัการและ

สวยงาม โดยใช้เวลาก่อสร้างทังสินราว 30 ปี  ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านฟรังก์ แต่งเติมด้วยงาน

สถาปัตยกรรมชนัยอด ทงัรูปปัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆไดอ้ย่างลงตวั

และประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมือปี ค.ศ.1979 และ

ปัจจุบนัมีนกัท่องเทียวเขา้เยยีมชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
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บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑล์ูฟว ์(Louvre Museum)  พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะทีมีชือเสียงทีสุด เก่าแก่ทีสุด และใหญ่

ทีสุดแห่งหนึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานทีทีจดัแสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจาํนวนมาก ตวัอยา่งเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอนัโด่งดัง

ของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปิระมิดทีสร้างขึนจากกระจกและโลหะ ทําหน้าทีเป็น

ทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ และกลายเป็นหนึงในจุดเชคอินของปารีส นําท่านถ่ายรูปหอไอเฟล หอคอย

โครงสร้างเหล็กตงัอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่นําแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของ

ฝรังเศสทีเป็นที รู้จักกันทัวโลก ทังยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกด้วย ตังชือตาม

สถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟตุ) หรือสูงเท่ากบัตึก 81 ชนั จากนนันาํ

ท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึงเป็นจุดชมหอไอเฟลทีสวยทีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 

หอคอยโครงสร้างเหล็กตงัอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นาํแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์

ของประเทศฝรังเศสทีเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก ทงัยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระ

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเตม็ 

17.30 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพือเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที WY132 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 07.05 ชวัโมง) 

 

วันทีสิบเอด็  กรุงเทพฯ 
 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลียนเทียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชวัโมง) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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11 วนั อันซีนฝรังเศส (Beautiful Small Villages)  
ราคาทัวร์ 133,900 บาท :  25 ม.ค.- 4 ก.พ. 66/ 10-20 ก.พ. 66 / 17-27 มี.ค. 66/ 28 เม.ย.-8 พ.ค. 66 /  

 26 พ.ค.- 5 มิ.ย. 66 / 16-26 มิ.ย. 66 / 28 ก.ค. – 7 ส.ค. 66 / 9-19 ส.ค. 66 

ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 25 ธ.ค. – 4 ม.ค. 66 / 10- 20 เม.ย. 66 
  

อตัราค่าบริการ   ม.ค. - ส.ค. 2566 ปีใหม่ / สงกรานต ์

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

133,900 139,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 18,000 20,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 129,900  

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (WY) เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

90,000 – 130,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน (BKK-MXP//CDG-BKK) 25,000 30,000 

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบิน 

ประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 15 ตุลาคม 2565) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน WY  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน , ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
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ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีตามระบุ, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจาํตัวเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทสุีด 
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 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัว่าทวัร์

นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

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

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กับขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 
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 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทจีะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

นาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนั

ธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นฝรังเศส 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืนเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพอืขอยนืวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขนึไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

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

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเหน็ควิและใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป

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

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

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

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

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านนั!!!) 
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- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ทีออกโดยทางธนาคาร ระบุชือเจา้ของ

บญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา และ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ให้ธนาคารประทบัตราทุกหนา้) 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านัน ************** 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืนได)้  

     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยนื 

หากใชบ้ญัชีฝากประจาํในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงันี 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดชือใหถู้กตามพาสปอร์ต  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 


