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ฝร่ังเศส BEAUTIFUL SMALL VILLAGE ALSACE 
เทีย่วหมู่บ้านแสนสวย 8 วัน 

 
 

วันที ่1 สนามบนิสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิCheck-in เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย D10-19  
23.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 920 (ใชเ้วลาในการบนิ 11.30 ช.ม.) 
 
วันที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์ / สตราซบู์รก์ / โอแบกเน่ 

06.15 น. ถึงท่าอากาศยานนครแฟรงคเ์ฟิรต์ รถรอรบัคณะแลว้เดนิทางสูเ่มืองสตราสบรูก์ เมืองแห่งนกกระสาเมืองสต
ราสบรูก์แห่งฝรั่งเศสมีสถาปัตยกรรมท่ีส  าคญัทางประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรมอาหารท่ีจดัว่ายอดเย่ียมใน
ดนิแดนนี ้และมีไวนท่ี์ขึน้ช่ือระดบัโลก 

 อาหารกลางวันแบบพืน้เมือง (1) 

 Grande Île (เกาะใหญ่) เป็นศนูยก์ลางเมืองเก่าของสตราสบรูก์ ซึ่งมีแมน่ า้ Ill ลอ้มรอบ, Cathédrale 
de Notre-Dame de Strasbourg มหาวหิารสตราสบรูก์แบบโกธิค, Kammerzell House 
สถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมือง, ย่าน Petite France ก็เป็นไฮไลทห์นึ่งท่ีคณุไมค่วร
พลาด  

 หมู่บ้านโอแบกเน่ (Obernai) ศนูยก์ลางในการผลติไวนข์องแควน้ ยงัคงรกัษากลิน่อายและความ
เป็น Alsace ไวเ้ป็นอย่างดี 1 ในหมูบ่า้นสวยในฝรั่งเศส เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์
และยคุกลาง โบสถ ์St. Peter and Paul และ  "Sechseimerbrunnen" หรือ “บอ่น า้หกถงั” สรา้งโดย 
Henri Ottmann ในปี 1579, จตัรุสั Place de laChapelle, เสารูปป้ันนกับญุ Odile และท่ีท าการของ
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เมือง Hôtel de Ville , หอระฆงั Kapellturm จตัรุสั place du Marche มีอาคารเก่าแก่ Halle aux 
Blés อาคารเก่าแก่ในศตวรรษท่ี 16 ท่ีปัจจบุนัดดัแปลงเป็นรา้นอาหาร 

 อาหารค ่าแบบพืน้เมือง (2) 
พกัโรงแรม Le Parc Hôtel Obernai & Spa **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วันที ่3 ชาโต โอต-์เกอนิกสบู์รก์ / คริเบอวลิเล่ / เครกเวยี 
08.00 น. อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

 Chateau Haut-Koenigsbourg (โอต-์เกอ-นิกส-์บรูก์) ปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแควน้อาล
ซาส สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 12 โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุกลาง 1 ใน 80 ปราสาทหินยคุ
กลางของภมูภิาคแห่งนี ้ 

 อาหารกลางวันแบบพืน้เมือง (3) 

 Ribeauville (คร-ิเบอ-วลิ-เล)่ เท่ียวชมหมู่บา้นท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสดุใน
ฝรั่งเศส Les Plus Beaux Villages de France  

 Riquewihr (เครก-เวีย) อญัมณีเมด็งามท่ีซ่อนตวัอยู่กลางไรอ่งุ่น เมืองท่ีก่อก าเนิดมาตัง้แต่ศตวรรษ
ท่ี 8 เป็นหมูบ่า้นท่ีร  ่ารวยไปดว้ยมรดกทางสถาปัตยกรรมสดุขีดในยคุกลาง บา้นกึ่งไมซุ้งเรียงราย
ตลอดเสน้ทางเดนิ ประดบัไปดว้ยดอกไมห้ลากสี ปา้ยเหลก็ดดัตกแตง่หนา้รา้นคา้ใหด้มีูมนตข์ลงั 
อาคารบา้นเรือนแต่ละหลงัทาดว้ยสีแบบพาสเทลแลดกูลมกลืนเป็นท่ีน่าประทบัใจยิ่ง เหมือนเรา
ท่านหลดุมาในโลกแห่งเทพนิยายท่ีงดงาม 

 อาหารค ่าแบบพืน้เมือง (4) 
 พกัโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
วันที ่4 เอกีไซม ์/ เกเซอรเ์บริก์ / โกลมาร ์
08.00 น. อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

 Equisheim (เอ-กี-ไซม)์ นอกจากนีย้งัไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 22 หมูบ่า้นของรายการ Le 
Village Préféré des Français 2013 อีกดว้ย Rue de Rampart ถนนคนเดนิปดูว้ยหินแบบโบราณ
ท่ีจะน าท่านไปชมสถานท่ีส  าคญัในประวตัศิาสตรท์ัง้ 9 แห่ง หมูบ่า้นท่ีโอบลอ้มดว้ยก าแพงเมือง
โบราณอีกหนึ่งแห่งท่ีคณุจะหลงใหล ส าหรบัท่านท่ีช่ืนชอบไวน ์ หมูบ่า้นนีมี้ช่ือเสียงในการผลิต 
Grand Crus ชัน้เลศิของอลัซาค  

 Kaysersberg (เก-เซอร-์เบริก์) เจา้ของรางวลัหมูบ่า้นแสนสวยของ  Le Village Préféré des 
Français 2017 ดว้ยขนาดความใหญ่ของหมูบ่า้น ในสมยัยคุกลางถือไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของการ
ปกครอง และเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยภมูปิระเทศเป็นประตสููห่บุเขา Weiss และเช่ือมตอ่สูแ่ควน้ 
Loraine ท่ีน่ีจึงร  ่ารวยดว้ยเป็นเมืองการคา้และการอตุสาหกรรมการแกะสลกัมาแตโ่บราณ ปัจจบุนั
หมูบ่า้นแห่งนีย้งัคงไวด้ว้ยเสน่หข์องบา้นแบบกึ่งไมซุ้ง รา้นคา้ขายของท่ีระลกึ รา้นขนมของอลัซาค
ทัง้บสิกิต เคก้ และขนม Kougelhopf (ค-ูกลฟ็-เฟอร)์ ท่ีเห็นอยู่ทั่วไป 

 อาหารกลางวันแบบพืน้เมือง (5) 

 โกลมาร ์Colmar เจา้ของรางวลัอนัดบัท่ี 3 ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสดุของยโุรป เมืองอนัแสนโร
แมนตกิแห่งนีมี้ความหลากหลายท่ีท่านไมค่วรพลาด Little Venice สายแมน่ า้ Lauch ท่ีมีอาคาร
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แบบกึ่งไมซุ้งตัง้เรียงรายสองฝ่ัง สดุแสนจะโรแมนตกิ บา้นเรือนเดมิเคยเป็นท่ีอาศยัของคนท าไวน,์ 
คนตกแตง่สวน, คนพายเรือ ไดร้บัการอนรุกัษ์ใหด้งูดงามเสมือนหนึ่งนครเวนิสนอ้ยแห่งฝรั่งเศส ชม
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่อีกแห่งของเมืองคือตลาด Covered สรา้งดว้ยอิฐแดงตัง้แตปี่ 1865 ปัจจบุนั
เป็นทัง้ตลาดสด และรา้นอาหารแบบ bistro ส าหรบัชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวท่ีออกมานั่งตรงเทอ
เรซ รมิแมน่ า้ ประดบัไปดว้ยดอกไมห้ลากสีสนั ปลอ่ยเวลาไปกับสายน า้ท่ีไหลเอ่ือย กลบัเขา้สูใ่น
กลางเมืองมีโบสถเ์ซนตม์ารต์นิ สรา้งเสรจ็ในศตวรรษท่ี 14 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งยาวนานกวา่ 100 
ปี ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางของเมืองและแหลง่ชอ้ปปิง้ของคนเมืองอีกดว้ย 

 อาหารค ่าแบบพืน้เมือง (6) 
 พกัโรงแรม Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
วันที ่5 โกลมาร ์/ ชอ็งปาญน ์/ มหานครปารีส 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 ชอ็งปาญน ์(Champagne) หมูบ่า้นทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส คือ ท่ีเรามกัเรียกตดิปาก
กนัวา่ “แชมเปญ” ท่ีน่ีมีการผลติแชมเปญกนัมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 ไรอ่งุ่นท่ีปลกูมาตัง้แตย่คุบรรพ
บรุุษ โรงหมกัใตด้นิอนัเก่าแก่ รา้นจ าหน่ายแชมเปญรสชาตเิย่ียม ซึ่งในหมูน่กัดื่มจะรูก้นัวา่การจะ
เรียกวา่แชมเปญได ้ตอ้งมาจากแหลง่ผลติท่ีน่ีเท่านัน้ (หากเป็นท่ีอ่ืน เรียกวา่ Sparkling Wine) 

 อาหารกลางวันแบบพืน้เมือง (7)  

 Moët & Chandon cellars โรงบม่ไวนท่ี์เก่าแก่อายนุบัรอ้ยปี อยู่ลกึลงไปใตด้นิ 10-30 เมตร 
ระยะทางยาวถึง 28 ก.ม. ท่ามกลางอณุหภมู ิ 10-12 องศาเซลเซียส The largest cellars in 
Champagne  

 THE ICONIC Tasting MOËT IMPÉRIAL 

 เดนิทางสูม่หานครปารีส  

 อาหารค ่าแบบพืน้เมือง (8) 
 พกัโรงแรม Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
วันที ่6 เทีย่วมหานครปารีส / ช้อปป้ิง 

 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 เทีย่วชมมหานครปารีส เมืองหลวงสดุโรแมนตกิของฝรั่งเศส ปารีสคือสว่นผสมท่ีลงตวัระหวา่ง
ความคลาสสกิและความล า้สมยัในแบบฝรั่งเศสอย่างแทจ้รงิ สถานท่ีส  าคญัแบบคลาสสกิไดแ้ก่ มหา
วหิารโนตเตรอดามอนัเก่าแก่ อารก์เดอทรียงฟ์ ถนนชองป์เอลเิซ่ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์และ
ผลงานสถาปัตยกรรมรว่มสมยัเช่นเขตลาเดฟ็องส ์

 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี (9) 

 เดนิเลน่ท่ีถนน Rue du Faubourg Saint-Honoré ก็จะไดพ้บกบัแฟชั่นเฮาสช์ัน้น าท่ีคนทัง้โลกพดูถึง 
เช่น Chanel, Louise Vuitton, Hermes และ Dior หรือชอ้ปปิง้ในหา้งสรรพสนิคา้ แกลเลอรีลาฟา
แยต (Galeries Lafayette) 

 อาหารค ่าภัตตาคารไทย (10) 
 พกัโรงแรม Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั 
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วันที ่7 สนามบนิชารล์ เดอ โกล 

 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
13.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 931 
 
วันที ่8 กรุงเทพมหานคร 

05.50 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

ราคาเร่ิมต้นที ่
66,000.- / ท่าน 

พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

09-16 ต.ค. , 16-23 ต.ค. , 23-30 ต.ค.  และ 30 ตค. – 06 พ.ย. 2021 
สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีฉ่ีดวัคซีนป้องกันโควดิครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้อง
กักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน  และหากเดนิทางมาจากประเทศทีมี่ความเส่ียงต า่ จะฉีดวัคซีนต้าน
โควดิแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได ้ หากผลตรวจโควดิเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนทีฉ่ีดจะต้องได้รับการ
รับรองโดยองคก์ารยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA น่ันคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / 
Johnson & Johnson’s / Sinopharm / (Sinovac , Sputnik V อยู่ในข้ันตอนการพจิารณาขึน้ทะเบยีน) 
 
 

ค่าทัวรร์วม 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ีนวีซ่าประเทศฝรั่งเศส 

 คา่โรงแรมท่ีพกัตามระบ ุหรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกัน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

 คา่รถปรบัอากาศ 8 ท่ีนั่งน าเท่ียวตามโปรแกรม พรอ้มคนขบัรถคนไทยใหบ้รกิาร 
 คา่บรกิารอาหารเชา้ในโรงแรม และอาหารกลางวนั / ค  ่า รวม 10 มือ้ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี Chateau Haut-Koenigsboourg / Bateaux Mouches  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางและสขุภาพ ในวงเงิน 1 ลา้นบาท 

 

 ค่าทัวรไ์ม่รวม 

 ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั  
 คา่ท า PCR Test ก่อนออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้มี) 
 ระยะท่ี 3 : เดือน ต.ค. - ธ.ค. (ไมต่อ้งกกัตวั) 

ตอ่ยอดจากระยะท่ี 2 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนแลว้และมีผลตรวจหาเชือ้โควดิ - 19 เป็นลบ จะ
สามารถเดนิทางไปยงัพืน้ท่ีน ารอ่งอ่ืนๆ เช่น ภเูก็ต, กระบ่ี, พงังา, สมยุ, พทัยา และเชียงใหม ่โดยตรงผ่านเครื่องบนิ 
และสามารถท่องเท่ียวในพืน้ท่ีต่างๆไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั 

 คา่เขา้ชมท่ีนอกเหนือจากรายการทัวร ์/ คา่ excursion ท่ีไมไ่ดร้ะบุ 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั, อาหารบางมือ้, คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 

 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

ข้ันตอนการสมัครร่วมเดนิทางกับทัวร ์
 

ข้ันตอนที ่1 กรอกแบบฟอรม์รายละเอียด พรอ้มสง่ copy หนา้พาสปอรต์ เพ่ือแจง้ความประสงคใ์นการรว่มเดนิทาง โดย
ระบรุายละเอียดวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บคา่มดัจ า 10,000 บาท เพ่ือเป็นคา่ด  าเนินการในการขอวีซ่า (หากไดท้ า
การจ่ายคา่ธรรมเนียมวีซ่าแลว้ มีการยกเลกิ ท่านจะไดร้บัเงินคืน 5,500 บาทเท่านัน้) 
 

ข้ันตอนที ่2 ในกรณีท่ีท่านใหท้างบริษัทฯ ด  าเนินการจองตั๋วเครื่องบินให ้ ทางบรษัิทฯจะแจง้ราคาและไฟลทค์อนเฟิรม์ท่ี
นั่งเรียบรอ้ย พรอ้มแจง้วนัออกตั๋วโดยท่านช าระเงินคา่ตั๋วเครื่องบนิตามจ านวนท่ีไดแ้จง้ไป หลงัจากนัน้ภายใน 72 ช.ม. ท่าน
จะไดร้บัตั๋วเครื่องบนิ e-ticket จดัสง่ใหท้างอีเมล ์(การยกเลกิหรือการเล่ือนการเดนิทางใดๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสาย
การบนิ รวมถึงคา่ธรรมเนียมในการยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามท่ีสายการบนิก าหนด) 
 

ข้ันตอนที ่3 หากยงัมีประกาศกกัตวัใน area ภเูก็ต, กระบ่ี, พงังา, สมยุ, พทัยา และเชียงใหม ่ ท่านลกูคา้ตอ้งสง่มอบ 
booking โรงแรมตาม area ท่ีท่านเลือก โดยทางบรษัิทฯ จะสง่ใบค ารอ้งไปยงัสถานกงศลุไทยในฝรั่งเศส เพ่ือขอใบรบัรอง 
COE (Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้มแจง้สถานท่ีกกัตวัใหก้ระทรวงตา่งประเทศ รวมถึง กอง
ตรวจคนเขา้เมืองไดร้บัทราบ  
 

ข้ันตอนที ่4 ท่านช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือก่อนการเดนิทาง 29 วนั เพ่ือท่ีทางบรษัิทฯ จะไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆ
ในการเดนิทางของคณะทวัร ์ และหากมีการยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงิน
คา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว พ.ศ. 2563" ใน "ราชกิจจานเุบกษา" ประกาศหลกัเกณฑ ์

 

4. ในกรณีมีเหตท่ีุท าใหน้กัท่องเท่ียวไมส่ามารถเดนิทางไดเ้ฉพาะตวั ใหน้กัท่องเท่ียวแจง้ความประสงคข์อรบัเงินคา่บรกิาร
คืนจากผูป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียวแจง้ความประสงคต์ามวรรคหนึ่ง ผูป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวตอ้งจ่ายเงินคืน
แก่นกัท่องเท่ียวในอตัรา ดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ถา้นกัท่องเท่ียวแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัท่ีน า
เท่ียว ให้คืนในอัตราร้อยละหน่ึงร้อยของเงนิค่าบริการ 

 

(2) ถา้นกัท่องเท่ียวแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงนิค่าบริการ 

 

(3) ถา้นกัท่องเท่ียวแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วันก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

ผู้จัดทัวร ์ มีความประสงคท่ี์จะจดัน าท่านลกูคา้ท่ีตอ้งการออกไปเท่ียวตา่งประเทศปลายทางท่ีมีความปลอดภยั ตอ่โรค
ระบาด Covid-19 ภายใตว้ถีิท่องเท่ียวใหม ่(new normal) ซึ่งการจดัไปยงัประเทศใน EU ในครัง้นี ้เพราะผูจ้ดัเลง็เห็นวา่
ท่านลกูคา้สามารถไดไ้ปผอ่นคลาย ท่องเท่ียว ปลอดภัยตอ่ชีวติ ผูจ้ดัทวัรข์อใหท้่านท าความเขา้ใจในการปรบัตวัท่องเท่ียว
วถีิใหม ่ ท่ียงัมีกฏหมายของแตล่ะประเทศยงัไมเ่ปิดกวา้งอนัเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดท่ีอาจจะเกิดขึน้อีกครัง้ เป็นความ
พยายามท่ีจะสรา้งการท่องเท่ียวใหเ้กิดขึน้มาอีกครัง้ หลงัจากหยดุน่ิงไปเป็นระยะเวลาปีกวา่ๆ ใหก้ลบัมาท่องเท่ียวไดอี้ก 


