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HTC-WY-11D-UNSEEN FRANCE 

 

11 วนั อนัซีนฝร่ังเศส (Beautiful Small Villages) 

 

 
 ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566 

 เร่ิมต้น 133,900 บาท   
(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปต่างๆแล้ว)  

มิลาน – ชาร์โมนิกซ์ – ขึน้เขามงบลังค์ – อีวัวร์ – อันซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน  
เซมูร์ อ็อง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ร์ – น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์– แร็นส์ – ดีน็อง                

แซงต์ มาโล – มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร์ – ปารีส (พักค้าง 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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HTC-WY-11D-UNSEEN FRANCE 

 

11 วนั อนัซีนฝร่ังเศส (Beautiful Small Villages)  
วันแรก กรุงเทพฯ  
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงมสักัต 
ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินตามอธัยาศยั  

14.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมัลเพนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน (ใช้
เวลาบินประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง  มิลาน – ดูโอโม  – ชาร์โมนิกซ์ – ขึน้เขามงบลังค์ – อันซี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม (Duomo) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง
จากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิกและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยโุรป) สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป
สลกัหินอ่อนจากยคุต่างๆ ประดบัอยูก่ว่าสามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่
มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น
ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นขา้งของจตัุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเล
เรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ที่หรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปป้ิงสินคา้
แบรนด์เนมซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ 
(Chamonix) (ระยะทาง 240 กม . ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในประเทศฝร่ังเศส ตรง
พรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส และ อิตาลี 
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HTC-WY-11D-UNSEEN FRANCE 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

 
 

บ่าย น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์  (Cable Car) ที่สถานีไอกูลดูมิดิ (Aiguille du Midi) หรือแปลว่า “Needle of South” ในภาษา
ทอ้งถิ่น ขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขามงบลงัค์บนระดับความสูง 3,842 เมตร ท่านสามารถชมเทือกเขาแอลป์อนังดงาม 
รวมถึงเป็นจุดชมวิวยอดเขามงบลังค์ (Mont Blanc) ที่ดีที่สุด ยอดเขามงบลงัค์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขา
แอลป์ นับเป็นอีกหน่ึงยอดเขาสูงที่มีช่ือเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาสูงที่สุดอนัดบั 11 ของโลก โดยยอดเขามีความสูง ประมาณ 
4,810 เมตร  เป็นยอดเขาที่มียอดแหลมขรุขระบนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี น าท่านเดินทางสู่ เมืองอันซี 
(Annecy) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากเป็น
อนัดบัตน้ๆของแควน้ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี (Annecy Lake) ในฝร่ังเศส เมืองอนั
ซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมืองนั้นถือว่าเป็นส่วนที่โดดเด่นของเมือง
เน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นที่ตั้งของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษที่ 14 มี
คลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัปาเลส์เดอไลล์ (Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลกัษณ์
ของเมืองอนัซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดของฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณที่ถูกสร้างขึ้น
ในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึ้นในรูปทรงสามเหลี่ยมคลา้ยหัวเรือโบราณที่ทอดสมออยู่ในแม่น ้ าและถูกประกาศ
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HTC-WY-11D-UNSEEN FRANCE 

 
ให้เป็นอนุสาวรียป์ระวตัิศาสตร์ในปี 1900 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale 
Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติที่ส าคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส 
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมมาก
แห่งหน่ึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Annecy Center Atria Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วันที่สาม อันซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่  (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชัว่โมง) เป็นอีกเมืองเล็กๆน่ารักๆตั้งอยูริ่มแม่น ้ าโรน ซ่ึงยงัคงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมในสมยัศตวรรษที่ 15-16 
น าท่านเข้าชมอารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) ซ่ึงเป็นอารามที่สวยงามในศิลปะแบบโกธิก และยงัเป็น
พิพิธภณัฑ์ที่จดัเก็บศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 20 ได้เวลาน าท่านเดินชมความงดงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษที่ 15-16 ในเมืองเก่าแห่งบูร์ก (Bourg Historical Centre) อิสระให้ท่าน      
ไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามของเมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ ไดเ้วลาน าท่านเที่ยวชมเมือง Pérouges 
เป็นชุมชนในเขต Ain ทางตะวนัออกของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองที่มีก  าแพงลอ้มรอบยุคกลางอยู่ห่างออกไป     
30 กม. ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของลียง ตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็ก ๆ ที่มองเห็นทุ่งราบของแม่น ้า Ain  
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HTC-WY-11D-UNSEEN FRANCE 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมากง (Macon) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัโซเนลวัร์ในแควน้บูร์กอญ ที่ตั้งอยู่ทางตะวนัออกของฝร่ังเศส เมืองน้ีเป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห์ 
เน่ืองจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโรน และตั้งอยู่ในแควน้เบอร์กนัดี เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะ
สวนดอกไมท้ี่มีการจดัสวนอย่างสวยงาม น าท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั
สะพานโรมนัแซงต์โรลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ที่สร้างทอดยาวขา้มแม่น ้ าโรน ได้เวลาน าท่านถ่ายรูป
โบสถ์ อิกลิส แซงต ์ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซ่ึงเป็นโบสถใ์จกลางเมืองสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 18 น าท่าน
เขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่น ้าโรน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองชาลง 
ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมืองเล็กอีกเมืองที่ตั้งริมแม่น ้ าชาลง (Saone) ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองซ์ กงเต 
ของฝร่ังเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝร่ังเศสตะวนัออก และเป็นอีกเมืองที่ถูกยึดครองโดยอาณาจกัรโรมนั
โบราณ น าท่านเที่ยวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนั้นน าท่านเข้าชมมหาวิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกช่ือเต็ม
ว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 แลว้เสร็จสมบูรณ์ในสมัย
ศตวรรษที่ 18 และไดม้ีการบูรณะในสมยัศตวรรษที่ 19 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์
แห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งน้ียงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 
1903 อีกดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Novotel Beaune Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วันที่ส่ี ชาลง ซูร์โซน – เซมูร์ อ็อง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซมูร์ อ็อง โอซัว (Semur En Auxois) (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เป็น

เมืองที่งดงามประหน่ึงหลุดออกมาจากเทพนิยาย ตั้งอยูใ่นเขตแควน้ Burgundy ทางตอนกลางของฝร่ังเศส มีบริเวณ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1903
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1903
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ที่ติดกบัแม่น ้า Armançon ตวับา้นเรือนมีลกัษณะแบบบา้นสไตล์ฝร่ังเศสในแถบชนบทยุคกลาง ตั้งเรียงรายกนัอยา่ง
น่ารักมีเสน่ห์แบบสุดๆ ย่ิงถ้ามองจากมุมที่ตั้งมีแม่น ้ าผ่าตรงกลางมีสะพาน Le pont Joly เช่ือมสองฝ่ังย่ิงเป็นมุม
ไฮไลทท์ี่ถ่ายรูปออกมาสวยมาก เดิมทีเมืองแห่งน้ีเป็นป้อมปราการช่วงมีสงครามท าให้มีก าแพงขนาดใหญ่ลอ้มรอบ
ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงบ้านเรือนที่ยงัคงรักษาความโบราณได้อย่างดี และยงัมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองต่างๆ ถือไดว่้าเป็นเมืองเล็กๆทีมีเสน่ห์ที่น่าค้นหาไม่แพเ้มืองอื่นๆเลย น าท่านเที่ยวชมเมืองพร้อมเขา้ชม  
มหาวิหารแห่งแม่พระ (Church of Our lady) มหาวิหารประจ าเมือง สร้างขึ้นในปี 1225 ในศิลปะแบบโกธิก จากนั้น     
น าท่านชม Orle d Or Tower และสะพานหินโรมันโบราณ Pinard Bridge อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองสวยติดอนัดบัตน้ๆของฝร่ังเศส ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเซอแล (Vezelay) (ระยะทาง 
58 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองเวเซอแล (Vezelay) เป็นชุมชนในเขต Yonne ในภูมิภาคฝร่ังเศสทางตอนเหนือของฝร่ังเศส    
น าท่านเข้าชมมหาวิหารนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาแห่งเวเซอแล  ( Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay) 
เป็นบาซิลิกา ในอดีตเดิมเป็นแอบบียข์องคณะเบเนดิกตินและอารามกลูวนี์ (Cluniac) ตวัมหาวิหารประกอบดว้ยการ
ตกแต่งที่ซับซ้อนด้วยรูปสลักเสลาดา้นหน้า, เหนือประตูทางเข้า และหัวเสาที่ถือกันว่าเป็นงานฝีมือชั้นเอกของ
สถาปัตยกรรมและศิลปะโรมาเนสก์ของบูร์กอญ แมว่้าบางส่วนของงานศิลปะจะถูกท าลายไปในระหว่างการปฏิวตัิ
ฝร่ังเศส นอกจากน้ีมหาวิหารเวเซอแลและเนินในบริเวณเวเซอแลยงัได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก             
โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979 อีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบูรช์ (Bourges) (ระยะทาง 106 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) หน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และยงัเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งบูร์ก 
มหาวิหารที่ถือว่าเป็นหน่ึงในมรดกโลกในประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย สร้างขึ้นระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 
เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกที่ย่ิงใหญ่ของศิลปะโกธิก มหาวิหารบูร์ก ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัิศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1862 และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1992 โดย
มหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมและหน้าต่างกระจกสีมีความน่าประทบัใจเป็นพิเศษ นอกจากความงามทาง
สถาปัตยกรรมแลว้ มหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นส่ิงยืนยนัถึงอ านาจของคริสตจักร ในฝร่ังเศสยุคกลางอีกดว้ย จากนั้น     
น าท่านชม ฌาคส์ เคอ พาเลซ (Jacques Coeur Palace) อีกหน่ึงพระราชวงัที่ปัจจุบนัถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมที่ถือว่า
เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย เป็นอาคารที่มีความสง่างามและมีความโดดเด่น
ทางดา้นสถาปัตยกรรม ฌาคส์ เคอ พาเลซ เป็นหน่ึงในอาคารที่ดีและหรูหราที่สุด ต่อมาไดถู้กบรรจุไวใ้นรายช่ือของ
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1840 ปัจจุบนั ฌาคส์ เคอ พาเลซไดก้ลายเป็นหน่ึงใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองบูร์ก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Bourges Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ร์ – น็องต์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบลวัร์ (Blois) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองที่มีความส าคญั
ของศาสนาคริสต์ของฝร่ังเศสตั้งแต่ยุคกลางจนมาถึงปัจจุบนั มีชยัภูมิติดริมแม่น ้ า Loire ตั้งอยู่ในจงัหวดั Loir-et-
Cher แควน้ Centre อยู่ทางตอนกลางของฝร่ังเศส น าท่านเข้าชม พระราชวงับลัวร์ (Château de Blois) ที่มีความ
งดงามอย่างคลาสสิกสไตล์เรอเนซองซ์ ที่เป็นที่รู้จกัมากที่สุดก็คือ บนัไดเวียนหลกัที่ปีกพระเจา้ฟร็องซัวที่ 1 อีก
องคป์ระกอบหน่ึงของพระราชวงัที่มีสถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ บริเวณเมืองอาจไดรั้บความเสียหายอยู่ไม่
น้อยจากช่วงสงคราม แต่ก็มีการบูรณะปรับปรุงให้กลบัมางดงามแม้ไม่เต็มร้อย หากก็ให้กลิ่นอายยคุโบราณไม่
นอ้ยทีเดียว นอกจากน้ีบริเวณลุ่มแม่น ้าลวัร์(Loir Valley) ยงัเป็นที่อยู่ของกลุ่มปราสาทมากมาย  จนไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกอีกดว้ย  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอองเช่ร์ (Angers) (ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) เมืองเก่าแก่อีก

เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัองัจู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นน ้าเมน (La Maine) 
อีกสาขาย่อยของแม่น ้ าลัวร์ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทอองเช่ร์(Chateau of angers)  ลักษณะเป็นป้อมปราการ
ขนาดใหญ่ตั้งอยูริ่มแม่น ้าลวัร์  นบัเป็นอีกหน่ึงปราสาทที่มีประวตัิอนัยาวนานและเดินทางเขา้ถึงไดไ้ม่ยาก ในกลุ่ม
ปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัร์ ป้อมปราการแห่งน้ีสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1230 โดยพระราชินีบลานซ์แห่งกสัเตลและลูกชาย
คนเล็กของเธอเซนตห์ลุยส์  โดยมีลกัษณะเป็นก าแพงที่มีความยาวเกือบคร่ึงกิโลเมตรประกอบไปดว้ยเสาหินและ
หินปูน ในช่วงหน่ึงในทศวรรษที่ 14 และ 15 นั้นสถานที่แห่งน้ีไดเ้ป็นที่พ  านักที่ราชวงศ์มกัมาพ านักอยู่บ่อยคร้ัง 
เมื่อปลายศตวรรษที่ 16 มีการบูรณะปรับเปลี่ยนปราสาทและลดความสูงลงเล็กน้อยเพื่อให้กลายเป็นป้อมปราการ
ที่แข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการท าสงคราม น าท่านเที่ยวชม Maison d Adam และ ถ่ายรูปกบั Verdun Bridge ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองน็องต ์(Nantes) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Oceania De France Hotel/ BW De La Regate Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก  น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์– แร็นส์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเที่ยวชมเมืองน็องต์ (Nantes) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ใน
ฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าลวัร์ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส และเป็นเมืองที่ใหญ่ล าดบัที่หก น็องตเ์ป็นเมืองส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ของอดีตจงัหวดับริตานี  ในปี ค.ศ. 2004 นิตยสารไทม์บรรยายน็องต์ว่าเป็น "เมืองที่น่าอยูท่ี่สุดใน
บรรดาเมืองต่างๆ ในยโุรป” น าท่านเขา้ชม Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญ่ริม
แม่น ้าลวัร์  ซ่ึงเป็นปราสาทที่ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรม
ฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 1862 ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของดุ๊กแห่งบริตตานีระหว่างศตวรรษที่ 13 และศตวรรษที่ 16 
และในภายหลงัก็ไดก้ลายเป็นถิ่นที่อยู่ของราชวงศ์ฝร่ังเศสในเขต เบรอตง รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนโดยกระทรวง
วฒันธรรมของฝร่ังเศสให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1862 จากนั้ นน าท่านเข้าชมมหาวิหาร           
เซ็นต์ปีแอร์ (Cathedral St. Pierre et St. Paul) น าท่านชม The Machines of the Isle of Nantes เป็นโครงการศิลปะ
การท่องเที่ยวและวฒันธรรมที่ตั้งอยูใ่นเมืองน็องต ์ในอาคารเดิมของอู่ต่อเรือเดิมในเมืองที่เคยใชใ้นการก่อสร้าง
เรือ น าท่านชมการจดัแสดงผลงานช้ินใหญ่ๆที่มีช่ือเสียงแห่งเมืองน็องต ์
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort En Terre) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) มีบรรยากาศเมืองแบบยอ้นยคุที่ติดหน่ึงใน 100 ชุมชมที่งดงามมากที่สุดของฝร่ังเศส ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดั 
Morbihan แควน้ Brittany ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เดินเข้าไปแลว้เหมือนหลุดเขา้ไปในฝร่ังเศสยุค
กลาง สถาปัตยกรรมอาคารที่ยงัคงรักษาบรรยากาศแบบดั้งเดิมอยา่งน่าประทบัใจ ย่ิงช่วงฤดูร้อนย่ิงยกระดบัความ
สวยดว้ยดอกไมน้านาชนิดที่บานสะพร่ังรายลอ้มเมือง ท าให้เมืองดูโบราณมีสีสันขึ้นทันตาเห็น ตวัถนนก็ยงัคง
แบบโบราณ แมก้ระทัง่ส่ิงของต่างๆอยา่งบ่อที่ใชต้กัน ้าก็ยงัมีให้เห็น ถือเป็นเมืองที่สวยงามและน่ามาเยือนอีกแห่ง 

 

   

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแร็นส์ (Rannes) (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมืองที่
เต็มไปดว้ยกลิ่นอายของตึกอาคารสไตล์เรอเนซองซ์ของยุคกลาง ตั้งอยู่ในเขตแควน้ Brittany ทางตะวนัตกของ
ฝร่ังเศส ในส่วนตัวเมืองอยู่บนเนินระหว่างที่มีแม่น ้ าอีลและแม่น ้ าวีแลนไหลมาบรรจบกันโดยเฉพาะ จัตุรัส        
Place du Champ Jacquet ตั้ งอย่างโดดเด่นเป็นสง่าบริเวณใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่มี
สถาปัตยกรรมการสร้างสไตลฝ์ร่ังเศสดั้งเดิม  น าท่านชมมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งแรกที่อาจไม่เป็นที่รู้จกัมากนัก 
แต่เรียกไดว่้ามีความงดงามแบบคลาสสิกมาก น าท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองและให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Rennes Centre Gare Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด      แร็นส์ – ดีน็อง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมีแชล  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองดีน็อง (Dinan) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองที่มีก  าแพง

ลอ้มรอบใน Breton และเป็นชุมชนในเขต Côtes-d'Armor ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส บา้นในเมืองดีน็อง
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบา้นที่สร้างขึ้นมาดว้ยไมท้ั้งส้ิน และส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า (Old town) โดยจะมีจุด
ที่สังเกตุเห็นไดง่้ายๆนั่นก็คือ คานไมแ้บบโคง้ และชานบา้นที่วางพกัอยูบ่นเสาไมต้น้ใหญ่ เจา้ชานบา้นแบบน้ี ชาว
ฝร่ังเศสเรียกกันว่า "Maison à Porche" น าท่านเดินเล่นและชมความคลาสสิกและความสวยงามของบ้านไม้ยุค
โบราณในสมัยศตวรรษที่ 15  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็งมาโล (St. Malo) เมืองประวตัิศาสตร์ริม
ทะเลทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส และเคยเป็นศูนยก์ลางของ โจรสลดั ที่บุกปล้นเรือสินคา้ระหว่างการ
เดินทางในช่องแคบองักฤษอีกดว้ย เมืองน้ีตั้งอยู่ในแควน้บริททานี (Brittany) หรือแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มี
ช่ือเสียงเรียงนามว่าเป็นเมืองท่าที่สวยงามและเป็นที่ช่ืนชอบของชาวยโุรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือจะถูกลอ้มรอบไป
ดว้ยก าแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยูใ่นเมืองโจรสลดั น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั ประตูเมืองของแซงตม์าโลนั้นมีช่ือว่า "The Saint Vincent Gate" เร่ิมสร้างขึ้นเมื่อตน้ศตวรรษที่ 17 และ
แลว้เสร็จในศตวรรษที่ 18 ประตูเมืองน้ีเป็นทางเขา้ไปสู่ตวัเมืองเก่าหรือ Old Town ของแซงต์มาโล น าท่านเดินเล่น
ชมเมืองประวติัศาสตร์ที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่ียวกลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณจงัหวดัม็องช์ แควน้บัส-นอร์มงัดีของประเทศ
ฝร่ังเศส ไดรั้บประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979 ในปีหน่ึงจะมีนักท่องเที่ยวไปเย่ียมเยือ
นมงแซงต ์มิแชลกว่า 3 ลา้น 2 แสนคน ซ่ึงท าให้ที่น่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัที่ 3 ของประเทศฝร่ังเศส
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซาย น าท่านเขา้ชมวิหารมงแซ็ง มีแชล (Abbaye Mont Saint Michel) 
โบสถ์บนยอดเขาที่มีความโดดเด่น สร้างอยู่บนเกาะเร่ิมตั้ งแต่ ค.ศ.708 เมื่อ Aubert เจ้าอาวาสโบสถ์เมือง 
Avranches สร้างโบสถ์บนเกาะน้ีตามบัญชาของ นักบุญมิเชล (Saint-Michel) ซ่ึงมาให้นิมิตหลายคร้ัง การสร้าง
โบสถน้ี์ล าบากยากเข็ญเพราะตอ้งน าหินแกรนิตมาจาก Iles Chaussey หรือจาก Bretagne  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   Mercure Mont St. Michel Hotel / Relais St. Michel Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่แปด มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร์ – เกอร์เบอรอย – ปารีส (พักค้าง 2 คืน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบาเยอ (Bayeux) (ระยะทาง 113 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองน้ีเป็นเมือง
ที่เต็มไปดว้ยร่องรอยของประวตัิศาสตร์ในช่วงสงครามเยน็ และสงครามโลกคร้ังที่สอง น าท่านเดินเล่นเที่ยวชม
เมืองบาเยอ  จากนั้นน าท่านเขา้ชมอาสนวิหารแม่พระแห่งบาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux) เป็นอาสน
วิหารโรมนัคาทอลิก สถาปัตยกรรมที่เห็นอยูใ่นปัจจุบนัเป็นแบบนอร์มนั-โรมาเนสก์ อาสนวิหารบาเยอมีฐานะเป็น
อนุสาวรีย์แห่งชาติแห่งฝร่ังเศสด้วย อาสนวิหารบาเยอที่ได้รับการเสกเป็นอาสนวิหารในปี  ค.ศ. 1077 เฉพาะ     
พระพักตร์ของวิลเลียม ดยุกแห่งนอร์ม็องดีและพระมหากษัตริย์อังกฤษ  อาสนวิหารบาเยอเป็นสถานที่ที่            
ดยุกวิลเลียมแห่งนอร์ม็องดีบงัคับให้ฮาโรลด์ กอดวินสันให้สัตยาบนัที่น าไปสู่การพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มัน 
และอาสนวิหารบาเยอไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1862 อีกดว้ย ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่เมืองอ็องเฟลอร์ (Honfluer) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1077
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองอ็องเฟลอร์ เมืองท่าเล็กๆของแควน้นอร์มองดี ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังทางตอนใตข้องบริเวณปาก

แม่น ้าแซน ปัจจุบนัเมืองเล็กๆแห่งน้ีเป็นที่รู้จกักนัในนามของเมอืงท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส น าท่าน
เดินชมท่าเรือเก่าแก่ รวมไปถึงอาคาร ร้านอาหาร ที่มีไวค้อยบริการนกัทอ่งเที่ยวที่มาเยือนมากมาย สัมผสัเสน่ห์ 
ของเมืองท่าแห่งน้ีดว้ยการเดินไปชมเรือยอชทแ์ละเรือประมงที่มากไปดว้ยสีสันอนัสดใส จากนั้นน าท่านสู่ยา่น
เมืองเก่า เพ่ือไปชมความเก่าแก่ของ โบสถ ์เซนต ์แคทเทอรีนส์ (Saint-Catherine's Church) โบสถไ์มอ้นัเก่าแก่ของ
เมือง ที่ถูกสร้างขึ้นโดย shipmakers ในช่วงศตวรรษที่ 15 ช่ืนชมในความงดงามของตวัอาคารที่สร้างขึ้นดว้ย
ประติมากรรมจากไม ้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.45 ชั่วโมง)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Clichy Hotel Paris **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 
 

วันที่เก้า ปารีส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปประตูชัยฝร่ังเศส(Arc de Triomphe หรือเรียกเต็มๆว่า Arc de triomphe de l’Etoile อ่านว่า อาร์ก
เดอทรียงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปีพ.ศ. 
2349 หลังจากที่จกัรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า
สามสิบปีเสร็จส้ินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เนินเขามงมารตร์ เพื่อ
เข้าชมมหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูก
ขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักด์ิสิทธ์ิของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามง
มารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับน ้ าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษที่
สามารถเห็นวิวมุมสูงที่สุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นส าคญัคือ สามารถเห็นหอไอเฟลตั้งอยู่
กลางเมืองถา้มองจากจุดน้ี เป็นวิวแสนโรแมนติกจบัใจ ทั้งกลางวนัและกลางคืน ส าหรับ มหาวิหาร Sacré-Coeur 
หรือ มหาวิหารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวิหารในคริสตจกัรโรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี 
(Paul Abadie) สถาปนิกที่ถูกคดัเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77 รายเร่ิมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จส้ินลงในปี 
ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี นอกจากน้ียงัเป็นสถานทมี่ถ่ายท าภาพยนตร์หลายต่อหลายเร่ืองรวมถึง 
Emily in Paris อีกดว้ย 

https://www.talontiew.com/montmartre/
https://www.talontiew.com/montmartre/
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านสู่ แกลอร่ี ลาฟาแยต (Gallery Le Fayatte) ห้างสรรพสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าแห่งกรุงปารีสอิสระให้
ท่านไดช้้อปป้ิงแบบเต็มๆ น าท่านสู่ย่านถนนแฟชั่นชั้นน าของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) 
ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีต้นเชสต์นัตที่ไดรั้บการตกแต่ง
อย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ท าให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ถนน
สายน้ีได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่ สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่าน
สามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียน (Arch de Triumph) ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคญั
ในกรุงปารีส อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของกรุง
ปารีสตลอดริมแม่น ้ าแซนต์ จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือแม่น ้ าแซนน์ เพื่อชมบรรยากาศกรุง
ปารีส ยามค ่าคืน พร้อมดินเนอร์มื้อพิเศษภายในเรือ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือ (ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารค ่า) 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Clichy Hotel Paris **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 
วันที่สิบ ปารีส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์  (Verseille Palace) อันเป็นพระราชวังหลวงแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส เป็น
พระราชวงัที่ย่ิงใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีเป็นพระต าหนักของพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ช่วงปี ค.ศ.1682 
ซ่ึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดจนเปลี่ยนเป็นพระราชวงัที่มีความอลงัการและสวยงาม 
โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ินราว 30 ปี ดว้ยงบประมาณกว่า 500 ลา้นฟรังก์ แต่งเติมดว้ยงานสถาปัตยกรรมชั้นยอด 
ทั้ งรูปป้ัน  งานแกะสลัก ตลอดจนการจัดเรียงเฟอร์นิ เจอร์และรูปวาดต่างๆได้อย่างลงตัวและประณีต 
พระราชวังแวร์ซายส์ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี  ค.ศ.1979 และปัจจุบันมี
นกัท่องเที่ยวเขา้เย่ียมชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ลูฟว ์(Louvre Museum)  พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุด
แห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก ตวัอยา่งเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์
โด ดาวินชี โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปิระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกและโลหะ ท าหน้าที่เป็นทางเข้าหลักของ
พิพิธภณัฑ ์และกลายเป็นหน่ึงในจุดเชคอินของปารีส น าท่านถ่ายรูปหอไอเฟล หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บน
ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของฝร่ังเศสที่เป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก ทั้ง
ยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลกอีกดว้ย ตั้งช่ือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอ
เฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากบัตึก 81 ชั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บริเวณ จ ตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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จุดชมหอไอเฟลที่สวยที่ สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้ งอยู่บนชองป์เดอ 
มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสที่เป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงั
เป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเต็ม 

 
17.30 น.  น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ WY132 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 07.05 ชัว่โมง) 
 

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ 
 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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11 วนั อนัซีนฝร่ังเศส (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 / สงกรานต์ 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เดก็อายมุากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

133,900 139,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 20,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 129,900 135,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (WY) เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 130,000 

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

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน WY  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 80 ปี) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ตามระบุ, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 



 

 

Page 17 of 21 

 

HTC-WY-11D-UNSEEN FRANCE 

 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ที่ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า
ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 



 

 

Page 20 of 21 

 

HTC-WY-11D-UNSEEN FRANCE 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นฝร่ังเศส 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-15 วนัท าการ) 
สถานทูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กับหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของ

บญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวซ่ีา และ มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ให้ธนาคารประทบัตราทุกหนา้) 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการย่ืนได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการย่ืน 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือให้ถูกตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


