
 



  รูออ็งรูออ็ง  เเมอืงท่าสาํคญัรมิแม่นาํซายน ์บา้นเกิดของยอดจติกร "โมเนต"์ (มอืงท่าสาํคญัรมิแม่นาํซายน ์บา้นเกิดของยอดจติกร "โมเนต"์ (mmoonneett))    

  ออ็งเฟลอร์ออ็งเฟลอร์  เมอืงท่าเลก็ๆ น่ารกัรมิปากแม่นํา้แซนเมอืงท่าเลก็ๆ น่ารกัรมิปากแม่นํา้แซน  

  โดวลิล ์โดวลิล  ์ เมอืงตากอาหาศแสนหรูหราเมอืงตากอาหาศแสนหรูหรา  

  มงต ์แซงตม์เิชลมงต ์แซงตม์เิชล  สิง่มหศัจรรยแ์ห่งยุโรป มหาวหิารบนเกาะกลางนํา้ในประเทศฝรัง่เศสสิง่มหศัจรรยแ์ห่งยุโรป มหาวหิารบนเกาะกลางนํา้ในประเทศฝรัง่เศส  

  แซงตม์าโลแซงตม์าโล  อดตีเมอืงแห่งโจรสอดตีเมอืงแห่งโจรสลดั กาํแพงใหญ่ลอ้มรอบลดั กาํแพงใหญ่ลอ้มรอบ  

  แรนส์แรนส์  เมอืงเมอืงเลก็น่ารกัสุดคลาสสคิเลก็น่ารกัสุดคลาสสคิ  

  ตูร์ตูร์  เมอืงเมอืงทีม่เีสน่ห์ทีม่เีสน่ห์  ลอ้มรอบดว้ยไร่องุน่ มแีม่นํา้ลวัลอ้มรอบดว้ยไร่องุน่ มแีม่นํา้ลวัร์ร์  

  ปราสาทเชอนองโชว ์ปราสาทเชอนองโชว  ์ ปราสาทปราสาทยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของกลุม่ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของกลุม่ปราสาทปราสาทลุม่แม่นํา้ลวัร์ลุม่แม่นํา้ลวัร์  

  ปราสาทชองบอรด์ปราสาทชองบอรด์  ตน้แบบปราสาทการตู์นเตน้แบบปราสาทการตู์นเรื่อง รื่อง BBEEAAUUTTYY  AANNDD  TTHHEE  BBEEAASSTT  โฉมงามกบัเจา้ชโฉมงามกบัเจา้ชายอสูรายอสูร  

  ซารล์าลากาเนดาซารล์าลากาเนดา      เมอืงสนีํา้ผึ้งสไตลเ์รเนซองส์เมอืงสนีํา้ผึ้งสไตลเ์รเนซองส์  

  รอกามาดูร์รอกามาดูร์  เมอืงแสวงบญุริมแม่นํา้คอรด์อญเมอืงแสวงบญุริมแม่นํา้คอรด์อญ  

  แซง็ ซรีค์ ลาโปปีแซง็ ซรีค์ ลาโปปี  หมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดในฝร ัง่เศสหมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดในฝร ัง่เศส  

  ลารอ๊กกาฌกัลารอ๊กกาฌกั  หมู่บา้นเก่าแก่อายุกหมู่บา้นเก่าแก่อายุกว่าหน่ึงรอ้ยปีว่าหน่ึงรอ้ยปี  

  แซง็ เอแซง็ เอมยีงมยีง  เมอืงสวยงามดุจภาพวาดของนกัเขยีนเมอืงสวยงามดุจภาพวาดของนกัเขยีน  

  บอรโ์ดบอรโ์ด  แหลง่ผลติไวนช์ื่แหลง่ผลติไวนช์ื่อดงัของอดงัของฝร ัง่เศสฝร ัง่เศส  

  TTGGVV  รถไฟความเรว็สูงรถไฟความเรว็สูงและรถไฟทางไกลและรถไฟทางไกล  

  ปารสีปารสี  เมอืงสุดโรแมนตกิตดิอนัดบั ตน้ๆ ของโลกทีส่าวๆ หลายคนใฝ่ฝนัเมอืงสุดโรแมนตกิตดิอนัดบั ตน้ๆ ของโลกทีส่าวๆ หลายคนใฝ่ฝนั  

ก าหนดการเดินทาง      

 วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ                                                                                                                 

23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทั ฯ 

จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้าน 

 วนัที่สอง สนามบนิสุวรรณภมูิ - ปารสี - รูออ็ง - ออ็งเฟลอร ์- โดวลิล ์                                                                                                                  

00.10 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG930 

06.50 น.      (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิกรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส ….หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ ….. 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงรูออ็ง (ROUEN) (136 กม.) เมอืงหลวงของแควน้นอรม์งัดบีน

ฝัง่แมน่ํา้แซนน ์โมเนตใ์ชช้วีติอยู่ทีน่ี่ในปี ค.ศ.1892 อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่

ปจัจบุนัแควน้นอรม์งัดีไดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต-นอรม์งัด ีและ บสั-นอรม์งัด ี

นัน่เอง โดยแต่เดมิเมอืงรูออ็งนัน้ถอืว่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและม ัง่ค ัง่ทีสุ่ดของยุคกลาง ...

ชมมหาวหิารรูออ็ง (NORTRE-DAME DE ROUEN) หรอืวหิารนอเตรอดามแห่งรูออ็ง 

สรา้งขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มกีารเสรมิหอคอยคู่หนา้เขา้ไป และแลว้เสรจ็สมบรูณ์

ในปี 1240… (หมายุเหต ุ: หากโบสถม์พีธิสีาํคญัจะไมอ่นุญาตใิหเ้ขา้ชมดา้นใน ใหถ้่ายรูปดา้นนอกเท่านัน้) ชมจตัรุสั

โจนออฟอารค์ (JOAN OF ARC SQUARE) ซึง่เป็นจตัุรสัที่มคีวามสาํคญัถงึความกลา้หาญของนกับุญโจนออฟ



อารค์ ซึง่ไดร้บัการยกย่องเป็นนกับุญหลงัท่านถูกเผากว่ารอ้ยปี….เดนิทางสู่ ย่านจตุรสัวเียอ-มารเ์ซ...ผ่านชมโบสถ์

แซงตอ์ูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถแ์ซง็มากลู (CHURCH OF ST. MACLOU) หอนาฬกิาขนาดใหญ่

(GROS HORLOGE) .... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงออ็งเฟลอร ์(HONFLEUR) (92 กม.) เมอืงท่าเลก็ๆของแควน้นอรม์องด ีซึ่งต ัง้อยู่บนฝัง่ทาง

ตอนใตข้องบรเิวณปากแม่นํา้แซน เป็นที่รูจ้กักนัในนามของเมอืงท่า

เก่าแก่ทีง่ดงามแห่งหน่ึงของประเทศฝรัง่เศสและท่าเรอืประมงเก่าแก่ …

ชมโบสถเ์ซนตแ์คทเธอรร์นี (SAINT CATHERINES) เป็นโบสถไ์มท้ี่

ใหญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส ตื่นตาไปกบัความเก่าแก่ของระเบยีงหอระฆงัที่

ประดบัประดาอย่างวจิิตร 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโดวลิล ์(DEAUVILLE) (17 กม.) เมอืงตากอากาศรมิทะเลที่มท่ีาเรอื รีสอรท์ 5 

ดาว คาสโิน รา้นคา้ และเมอืงน้ีมตีกึสวยงามท ัง้เมอืง โดยถกูขนานนามว่า PARISIAN RIVIERA 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  MERCURE DEAUVILLE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม     โดวลิล ์- มงตแ์ซงมิเชล - แซงต ์มาโล 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมงต ์แซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL)(177 กม.) สถานที่ทีถ่กูใชโ้ปรโมทการ

ท่องเทีย่วของฝร ัง่เศสมากทีสุ่ด ดว้ยความงดงาม และความมหศัจรรยข์องกลุม่อาราม บา้นเรอืนทีต่ ัง้อยู่บนเกาะ

กลางนํา้ นอกชายฝัง่ในเวลานํา้ขึ้นมงตแ์ซงตม์เิชล จะลอยอยู่กลางนํา้แต่เวลานํา้ลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกบั

แผ่นดนิใหเ้ดนิไปอย่างสะดวก…. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  …นาํท่าน ชมปราสาทมงตแ์ซงมเิชล (MONT ST. MICHEL) ศาสนาสถานทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรปเทยีบได ้

กบัมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ห่งกรุงโรมตวัวหิารตัง้อยู่บนฐานหนิแกรนิตขนาดใหญ่ 

สูงจากระดบันํา้ทะเล 75 เมตร มกีารสรา้งต่อเติมหลายยุคหลายสมยัที่แควน้นอร์

มงัดเีรอืงอาํนาจและอทิธิพลถงึที่สุด เป็นศาสนสถานสาํหรบับาํเพญ็สมาธแิละถอื

สนัโดษมาตัง้แต่โบราณ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแซงตม์าโล (SAINT MALO) (57 กม.) เมอืงชายฝัง่ทีม่ี

ขนาดเลก็มกีาํแพงลอ้มรอบตวัเมอืงแมว้่าบางส่วนจะถกูทาํลายไปในช่วง

สงครามโลกครัง้ทีส่องก็ตาม นาํท่านชมตวัเมอืงดว้ยการเดนิไปรอบๆ กาํแพงของเมอืง… 

นาํท่านถ่ายรูปกบัโบสถแ์ซงตม์าโล (SAINT MALO CATHEDRAL)โบสถเ์ก่าแก่นิกายโรมนัคาทอลกิ โดยโบสถถ์กู

ก่อตัง้ขึ้นในปี 1108 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  MERCURE SAINT MALO BALMORAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



วนัที่สี ่    แซงต ์มาโล - แรนส ์- ตูร ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแรนส ์(RENNES) (52 กม.) เมอืงหลวงของแควน้ BRITTANY เมอืงในยุคกลาง ....

ระหว่างทางผ่านเมอืงเมอืงดนิง (DINAN) (33 กม.) เมอืงเลก็ๆ มแีมน่ํา้ LA RANCE ไหลผ่าน อยู่ในแควน้บริทานี 

เมอืงทีข่ึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม มคีาํกลา่วทีว่่า หากตอ้งเลอืกเที่ยวสกัหน่ึงเมอืงในแควน้บริทานี กใ็หเ้ลอืกเมอืงดนิง 

เมอืงทีม่คีวามเก่าแก่สวยงามยงัคงความเป็นเมอืงยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที ่13 ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณเ์พราะเมอืงดนิง 

สมารถรอดพน้จากการถูกบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2  บา้นเรอืนท ัง้หมดจงึเป็นของด ัง้เดมิท ัง้หมด 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  นาํท่าน ชมเมอืง อาคารแบบ TIMBER-FRAMED BUILDINGS อนัมลีกัษณะเฉพาะตวัเดนิชม PLACE DE LA 

MAIRIE ทีต่ ัง้ของศาลากลางเมอืงแรนส ์(TOWN HALL) และโรงละครของเมอืง ผ่านชม มหาวหิารแรนส ์

(SAINT-PIERRE CATHEDRAL) อนัเก่าแก่ทีส่รา้งต ัง้แต่ในครสิตศ์ตวรรษที่ 6 เพือ่อทุศิใหแ้ก่นกับุญเปโตร…. 

นาํท่านสู่ เมอืงตูร ์(TOURS) (252 กม.) เมอืงหลวงของจงัหวดัแอง็เดรลวัร ์(INDRE-ET-LOIRE) ซึง่เป็นจงัหวดัใน

แควน้ซอ็งทร ์(CENTRE) ของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการศึกษามาตัง้แต่ยุคกลาง โดยตวัเมอืงนัน้

ต ัง้อยู่บนแมน่ํา้ลวัร ์(LOIRE RIVER) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดโิรมนัในช่วงตน้ศตวรรษที ่1 นัน่จงึ

ส่งผลใหเ้มอืงตูรเ์ป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุม่แมน่ํา้ลวัรท์ี่สาํคญัเมอืงหน่ึงของประเทศ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  MERCURE TOURS NORD HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้     ตูร ์- ปราสาทเชอนองโชว ์- ปราสาทชองบอรด์ 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน เขา้ชมปราสาทเชอนองโซว ์(CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็นปราสาท

เก่าแก่ มอีายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแควน้นอรม์งัด ีของฝร ัง่เศส อาณาบริเวณโดยรอบ

เป็นทุ่งหญา้ และป่าเขา จงึมทีศันียภาพทีส่วยงามอย่างยิง่ ตวัปราสาทเป็นการออกแบบ

ก่อสรา้งทีผ่สมผสานระหว่างศิลปเรเนอซองสก์บัศิลปะแบบคลาสสคิสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่าน เขา้ชมปราสาทชองบอรด์ (CHATEAU DE CHAMBORD) เป็น

ปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในลุม่แมน่ํา้ลวัร ์สรา้งในสไตลเ์รอเนซองสแ์บบฝรัง่เศสโดยพระเจา้ฟรงัซวัรท์ี ่1 หลงัจากที่

พระองคไ์ดค้รอบครองเมอืงมลิานและไดเ้หน็

สถาปตัยกรรมแบบเรอเนซองสอ์ติาล ีพระองคจ์ึงมี

พระประสงคท์ีจ่ะสรา้งปราสาทใหเ้ป็นทีอ่จิฉาของยุโรป

ในสมยันัน้ พระองคท์รงโปรดการลา่สตัว ์จงึสรา้ง

ปราสาทหลงัน้ีขึ้นในป่าเพือ่สะดวกกบัการลา่สตัว ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  MERCURE TOURS NORD HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



วนัที่หก       ตูร ์- ลมิอฌ - ซารล์า ลา กาเนดา  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงลมิอฌ (LIMOGES) (217 กม.) เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นกระเบื้องเคลอืบมาตัง้แต่สมยั

ศตวรรษที ่18 นาํท่านชมย่านใจกลางเมอืง ...ถ่ายรูปกบัมหาวหิารแซง็เตเตยีนแห่งลมีอฌ (ST ETIENNE 

CATHEDRAL OF LIMOGES) มหาวหิารขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึ้นในแบบโกธิค โดยเริ่มตน้สรา้งขึ้นใน 1273 แลว้

เสรจ็ในปี 1888 ประกอบไปดว้ยหอระฆงัแปดเหลีย่มทีต่กแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซอง…. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซารล์าลากาเนดา (SARLAT LA CANEDA) (139 กม.)...ชมเมอืงหรือเรยีกส ัน้ๆว่า 

เมอืงสนีํา้ผึ้ง สไตล ์RENAISSANCE ในยุคกลางตัง้แต่ศตวรรษที่14 บา้นเรอืนที่

ปลูกเรยีงราย มตีรอก ซอก ซอย บา้นเรอืนทีย่งัคงมกีารอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ี

เปรียบเสมอืนว่าท่านไดย้อ้นอดีตสู่ยุคกลางอกีคร ัง้หน่ึง โดยเป็นอกีหน่ึงเมอืงที่

นกัท่องเทีย่วต่างนิยมเดนิทางมาเพราะนอกจากความสวยงามของเมอืงแลว้ .... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! ใหท่้านไดล้ิ้มลอง FOIE GRAS ของ

ขึ้นชื่อ 

ทีพ่กั  BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็        รอกาทาดูร ์- แซง็ ซรีค์ ลาโปปี - ซาร ์ลา ลา กาเนดา 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงรอกามาดูร ์(ROCAMADOUR) (51 กม.)...

เมอืงในจงัหวดัลอ็ต (LOT) แควน้มดี-ีปีเรเน เมอืงรมิหนา้ผาทีส่วย

ทีสุ่ดในโลก เป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ของพระแมม่าร ีเป็นทีศ่รทัธาของ

เหลา่นกัแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เป็นทีสุ่ดของทีสุ่ดทีเ่หลา่ผูแ้สวง

บญุปราถนาทีจ่ะมาคร ัง้หน่ึงในชีวติ โดยความอศัจรรยข์องอาราม

แขวนตวัแนบชดิหนา้ผาถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 หนา้หมูบ่า้นมี

แมน่ํา้ DORDOGNEไหลผ่าน  จากตวัหมู่บา้นดา้นล่างจะเป็นทางขึ้นเนิน ววิสวย มบีนัไดใหญ่ขึ้นเขามุง่หนา้สู่อาราม

ทีแ่ขวนตวัอยู่บนหนา้ผาดา้นบนในความสูงระดบัครึ่งทางจากยอดทีม่ ีCHATEAU อยู่บนสุด จะมผูีแ้สวงบุญไป

สกัการะ BLACK VIRGIN & CHILD ซึง่อยู่ในวหิาร NOTRE DAME ของทีน่ี่ 

นาํท่าน ขึ้นชมโบสถ ์ROCAMADOUR และความสวยงามของโบสถท์ีเ่รียงรายรมิหนา้ผาสวยงาม จากนัน้นาํท่าน

กลบัลงสู่ดา้นลา่ง อสิระเดนิเลน่ชมเมอืงเก่าถนนสายหลกัของเมอืงทีม่เีสน่หช์วนหลงใหล  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นแซง็ ซรีค์ ลาโปปี (SAINT -CIRQ- LAPOPIE) (57 กม.)...เป็นหมู่บา้น LES PLUS 

BEAUX VILLANGE DE FRANCE (THE MOST BEAUTIFUL 

VILLAGES OF FRANCE) หรอืหมู่บา้นทีส่วยที่สุดในฝรัง่เศส 

หมูบ่า้นน้ีมคีวามพเิศษตรงทีไ่ดร้บัการโหวตว่าเป็น THE BEST OF 

THE BEST BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE  มอีายุหลาย

รอ้ยปี อยู่ท่ามกลางป่าเขาโอบลอ้ม มชีาวบา้นอาศยัอยู่ประมาณ 250 



คน ตัง้อยู่บนหนา้ผาของซอกเขา LA VALLÉE DU LOT ทีม่แีมน่ํา้ LOT ไหลผ่าน ตัง้แต่ยุคกลาง คราวโคง้เป็น

ทรงโบราณทีท่าํจากดนิ ปราสาท กาํแพงเมอืงเก่า หลกัฐานแห่งประวตัิศาสตรต่์างๆ ทีย่งัหลงเหลอือยู่จงึไดถ้กู

อนุรกัษไ์ว.้  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่แปด        ลารอ๊ก กาฌกั - แซง็ เตมียง -บอรโ์ด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นลารอ๊กกาฌกั (LA ROQUE 

GAGEAC) (75 กม.)...หมู่บา้นอายุหลายรอ้ยปี ถกูกลา่วขวญัว่าเป็น

หมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ดใน DORDOGNE เป็นหน่ึงในหมูบ่า้น LES PLUS 

BEAUX VILLANGE DE FRANCE (THE MOST BEAUTIFUL 

VILLAGES OF FRANCE) ตัง้แขวนอยู่บนหนา้ผาและมแีมน่ํา้ 

DORDOGNE ไหลผ่านดา้นหนา้ ทีน่ี่จงึเป็นชยัภมูเิยี่ยมในการคา้ขาย

มาตัง้แต่โบราณ สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และบา้นหรอืคฤหาสถบ์างหลงัเป็นสถาปตัยกรรมวจิติรแบบ 

RENAISSANCE ........ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแซง็ เตมยีง (SAINT EMILION) (124 กม.)...ชมุชนหนิโบราณ จงัหวดั GIRONDE แควน้ 

AQUITAINE  เมอืงทีม่ปีระวตัิศาสตรเ์ก่าแก่ต ัง้แต่ก่อนยุคประวตัศิาสตรเ์ป็นชมุชนแห่งการผลติไวนแ์ดงขึ้นชื่อ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่าน ชมเมอืงแซง็เตมยีง ศูนยก์ลางแห่งการผลติไวนแ์ดงขึ้นชื่อโดยองุน่พนัธุ ์MERLOT  ตัง้แต่ศตวรรษที ่8 

โดยนกับุญ EMILION ผูม้าบกุเบกิแสวงบญุและก่อตัง้ชุมชนในการผลติไวนจ์าํหน่าย 

ดว้ยความเก่าแก่ของบา้นเรอืนที่ถกูอนุรกัษอ์ย่างด ีบา้นเรอืนสรา้งเรยีงรายกนัตามเนิน

เขาทีล่อ้มรอบดว้ยไร่องุน่ ถนนในเมอืงสายแคบๆ ลดัเลาะเขา้ไปในเมอืงเก่า  มที ัง้

โบสถเ์ก่าแก่ประจาํเมอืงถกูสรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที ่12  มกีาํแพงเมอืงโบราณ ซึง่ทาํ

ใหไ้ดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก....  

...นาํท่าน เขา้ชมการผลติไวนแ์ละลองลิ้มชมิรสไวนข์ึ้นชื่อของเมอืงแห่งน้ี 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบอรโ์ด (BORDEAUX) (43 กม.)...แควน้ AQUITAINE  ตัง้อยู่รมิแม่นํา้กาโรนน ์

(GARONNE) และอยู่รมิฝัง่ทะเลเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัดว้ยเป็นเมอืงท่าการคา้ต ัง้แต่ก่อนยุคโรมนัและไดร้บัการ

ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MERCURE BORDEAUX CITE MONDIALE CENTRE VILLE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้       บอรโ์ด - รถไฟ TGV - ปารสี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่าน ชมจตัรุสั พลาส เดอ ลา บูรซ์ (PLACE DE LA BOURSE) ทีส่วยงามศูนยร์วมของชาวเมอืง อสิระชมและ

ถ่ายรูปอาคารรฐัสภา ทีท่าํการราชการต่างๆ ชมสะพานแสนสวย ปิแอร ์(PONT DE PIERRE)….ชมแกรนดเ์ธยีร์



เตอรท์ีส่วยงามดว้ยศิลปะแบบคลาสสคิ สรา้งในศตวรรษที่ 18…ชมย่านการคา้ ย่านถนนแซงทค์าเทอรนี (RUE 

SAINTE-CATHERINE) ตลอดความยาว 1กม. อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั.... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟเมอืงบอรโ์ด  เพือ่เดนิทางสู่ กรุงปารสี  ประเทศฝรัง่เศส 

......... น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ดว้ยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใชเ้วลา 2.15 ชม.  

......... น.       เดนิทางถงึ กรุงปารสี (PARIS) มหานครทีเ่ป็นศูนยก์ลางอาํนาจของ

ยุโรปในยุคลา่อาณานิคม…. 

นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่าํคญัคู่บา้นคู่เมอืง

รมิสองฝัง่แมน่ํา้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้น

ตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความ

สวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณี

ทีน่ํา้ในแมน่ํา้แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแมน่ํา้แซนอาจจะ

ไมส่ามารถดาํเนินการได)้  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สบิ        ปารสี - ชมเมือง - ชอ้ปป้ิง   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านถ่ายภาพคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หน่ึงในสญัลกัษณส์าํคญัของประเทศฝรัง่เศส โดยหอน้ีจดัว่า

เป็นสญัลกัษณ์แห่งอนุสาวรยีท์ีสู่งทีสุ่ดในโลก …นาํท่านชมววิทวิทศันท์ี่สวยงามที่สุดของมหานครปารสีแบบพาโนรา

มารอบทศิทางของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผ่านชมจตัรุสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ทีม่ ี

เสาโอเบลสิก ์(OBELISK) ทีน่โปเลยีนนาํมาจากวิหารในลกัซอรข์องประเทศอียปิต ์เมือ่คร ัง้ที่นโปเลยีนพชิติอียปิต ์

ไดต้ ัง้ตระหงา่นอยู่ยงัลานประหารชวีติผูต่้อตา้นการปฏวิตั ิและสถานที่ต ัง้เครื่องกิโยตนิประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 

และพระนางมารอีงัตวัเน็ต ….. 

นาํท่านอสิระดา้นหนา้และถ่ายรูปพพิธิภณัฑลู์ฟท ์(MUSEE DU LOUVRE) พพิธิภณัฑท์างศิลปะทีม่ชีื่อเสยีงที่สุด 

และเก่าแก่ทีสุ่ด (เปิดตัง้แต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก เดมิทตีวัอาคารเป็นพระราชวงัหลวง ต่อมา

ในปีค.ศ. 1672 พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ไดย้า้ยราชสาํนกัไปยงัพระราชวงัแวรซ์ายส ์กระท ัง่ปี ค.ศ. 1793 ภายหลงัการ

ปฏวิตัฝิร ัง่เศส ลูฟวรจ์งึไดร้บัการบูรณะใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์และไดร้บัการยกย่องว่าเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

ดว้ยมวลหมูอ่าคารหลายหลงั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สบิเอด็        ปารสี - ประเทศไทย                                      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิกรุงปารสี เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

13.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่  TG931 

วนัที่สบิสอง     ประเทศไทย  



05.45 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ….. 

 

********** 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

24 ม.ค. - 4 ก.พ. 

7-18 ก.พ.//27 มี.ค.-7 เม.ย. 

24 เม.ย.-5 พ.ค. 

1-12 พ.ค.//5-16 มิ.ย. 

136,900.- 127,900.- 29,900.- 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่าต ัว๋ภายในประเทศ.... 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพาํนกั

หรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผู ้



เดนิทางตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่าไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 655.-บาท [ระยะเวลา 11-14 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ... 

10. ค่านํา้ดื่มวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 

11. ค่าทปิ  

12. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้ม ี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) *.*.*. หามวีซี่าแลว้หกัคืนท่านละ 3,000.- 

บาท *.*.*.  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระมดัจําทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท  
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  



ชําระงวดสดุทา้ย 15 วนั กอ่นเดนิทาง 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้ 

หมายเหต ุ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้
เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจาํนวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
20.- วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้
ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสําคญั…. 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดทุ้กรณี มากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทา่นละ 
3,000 บาท 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดทุ้กกรณี 1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวน
ตามราคาทวัร ์

( หมายเหตุ – ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบุขอ้ความ
บางอยา่งในน ัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่า่งประเทศ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลพนิจิของสาย

การบนิและบรษิทัตา่งประเทศ) 

เงือ่นไขวซีา่  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่จากสถานทตูน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และ
คา่บรษิทัทีร่ะบใุนรายการทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ัง้ส ิน้ 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดชํ้าระคา่มดัจําทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ
บรษิทัหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ
ของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดชํ้าระคา่มดัจําทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอื
ชําระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไว ้

ท ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด
ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี่
น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น
(ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณี
ทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึง่  

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่น
ดลุพนิจิของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ
บรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 



 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้ง
ชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯเป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ
ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่
ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง 
หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทาง
เป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้
ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ 
กอ่นจองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หา
ขอ้สรปุรว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยนัวา่ทัวร์
นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละ
ชําระมดัจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุ
ในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ
, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื 
ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ ร้่วม
เดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact (สาทรซติี)้ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 

ชุด 



ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้

•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท 
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูกํ้าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวนัทีกํ่าหนด
ได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี้ 

 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่
ดว้ย)  

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ 
จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไม่
เลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึ

ขา้งประมาณ 3ซม.) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 
(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหาก

บญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีน
บา้น 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 

 
4. หลกัฐานการทํางาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 
ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 


