
 HTC-WY-11D-UNSEENFRANCE 

 

11 วนั อนัซีนฝร่ังเศส (Beautiful Small Villages) 

 

 
 ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566 

 เร่ิมต้น 133,900 บาท   
(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปต่างๆแล้ว)  

มิลาน – ชาร์โมนิกซ์ – ขึน้เขามงบลงัค์ – อวีวัร์ – 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 อนัซีนฝร่ังเศส (Beautiful Small Villages)  
วันแรก กรุงเทพฯ  
06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเท่ียวบินสู่กรุงมสักตั 
ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินตามอธัยาศยั  

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

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าทา่นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง  มิลาน – ดูโอโม  – ชาร์โมนิกซ์ – ขึน้เขามงบลงัค์ – อนัซี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง
จากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยโุรป) สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป
สลกัหินอ่อนจากยคุต่างๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่
มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น
ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเล
เรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนด์เนมซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ 
(Chamonix) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ีอยู่ในประเทศฝร่ังเศส ตรง
พรมแดนระหวา่งสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส และ อิตาลี 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์  (Cable Car) ท่ีสถานีไอกูลดูมิดิ (Aiguille du Midi) หรือแปลว่า “Needle of South” ในภาษา
ทอ้งถ่ิน ข้ึนสู่จุดชมวิวยอดเขามงบลงัคบ์นระดบัความสูง 3,842 เมตร ท่านสามารถชมเทือกเขาแอลป์    อนังดงาม 
รวมถึงเป็นจุดชมวิวยอดเขามงบลงัค์ (Mont Blanc) ท่ีดีท่ีสุด ยอดเขามงบลงัค์เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขา
แอลป์ นับเป็นอีกหน่ึงยอดเขาสูงท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีตั้งอยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาสูงท่ีสุดอนัดบั 11 ของโลก โดยยอดเขามีความสูง ประมาณ 
4,810 เมตร  เป็นยอดเขาท่ีมียอดแหลมขรุขระบนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนัซี 
(Annecy) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากเป็น
อนัดบัตน้ๆของแควน้ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี (Annecy Lake) ในฝร่ังเศส เมืองอนั
ซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมืองนั้นถือว่าเป็นส่วนท่ีโดดเด่นของเมือง
เน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษท่ี 14 มี
คลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัปาเลส์เดอไลล์ (Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลกัษณ์
ของเมืองอนัซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดของฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณท่ีถูกสร้างข้ึน
ในปี 1132 ตวัอาคารถูกสร้างข้ึนในรูปทรงสามเหล่ียมคลา้ยหัวเรือโบราณท่ีทอดสมออยูใ่นแม่น ้ าและถูกประกาศ
ให้เป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์ในปี 1900 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale 
Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส 
สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมาก
แห่งหน่ึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Annecy Center Atria Hotel **** หรือเทียบเท่า  
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วันที่สาม อนัซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่  (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชัว่โมง) เป็นอีกเมืองเลก็ๆน่ารักๆตั้งอยูริ่มแม่น ้าโรน ซ่ึงยงัคงกล่ินอายของสถาปัตยกรรมในสมยัศตวรรษท่ี 15-16 
น าท่านเข้าชมอารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) ซ่ึงเป็นอารามท่ีสวยงามในศิลปะแบบโกธิก และยงัเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัเก็บศิลปะในสมยัศตวรรษท่ี 15 – ศตวรรษท่ี 20 ไดเ้วลาน าท่านเดินชมความงดงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษท่ี 15-16 ในเมืองเก่าแห่งบูร์ก (Bourg Historical Centre) อิสระให้ท่าน      
ไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามของเมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชมเมือง Pérouges 
เป็นชุมชนในเขต Ain ทางตะวนัออกของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีมีก าแพงลอ้มรอบยุคกลางอยู่ห่างออกไป     
30 กม. ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของลียง ตั้งอยูบ่นเนินเขาเลก็ ๆ ท่ีมองเห็นทุ่งราบของแม่น ้า Ain  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมากง (Macon) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของ

จงัหวดัโซเนลวัร์ในแควน้บูร์กอญ ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกของฝร่ังเศส เมืองน้ีเป็นเมืองเลก็ๆ แต่แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห์ 
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าโรน และตั้งอยู่ในแควน้เบอร์กนัดี เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะ
สวนดอกไมท่ี้มีการจดัสวนอยา่งสวยงาม น าท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั
สะพานโรมนัแซงต์โรลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ท่ีสร้างทอดยาวขา้มแม่น ้ าโรน ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูป
โบสถ ์อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซ่ึงเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 น าท่าน
เขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเท่ียวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่น ้าโรน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองชาลง 

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
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ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมืองเล็กอีกเมืองท่ีตั้งริมแม่น ้ าชาลง (Saone) ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองซ์ กงเต 
ของฝร่ังเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝร่ังเศสตะวนัออก และเป็นอีกเมืองท่ีถูกยึดครองโดยอาณาจกัรโรมนั
โบราณ น าท่านเท่ียวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกช่ือเต็ม
ว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 แลว้เสร็จสมบูรณ์ในสมยั
ศตวรรษท่ี 18 และไดมี้การบูรณะในสมยัศตวรรษท่ี 19 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์
แห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งน้ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เม่ือปี ค.ศ. 
1903 อีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Novotel Beaune Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

 
 

วันที่ส่ี ชาลง ซูร์โซน – เซมูร์ ออ็ง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซมูร์ อ็อง โอซัว (Semur En Auxois) (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่ีงดงามประหน่ึงหลุดออกมาจากเทพนิยาย ตั้งอยูใ่นเขตแควน้ Burgundy ทางตอนกลางของฝร่ังเศส มีบริเวณ
ท่ีติดกบัแม่น ้า Armançon ตวับา้นเรือนมีลกัษณะแบบบา้นสไตลฝ์ร่ังเศสในแถบชนบทยคุกลาง ตั้งเรียงรายกนัอยา่ง
น่ารักมีเสน่ห์แบบสุดๆ ยิ่งถา้มองจากมุมท่ีตั้งมีแม่น ้ าผ่าตรงกลางมีสะพาน Le pont Joly เช่ือมสองฝ่ังยิ่งเป็นมุม
ไฮไลทท่ี์ถ่ายรูปออกมาสวยมาก เดิมทีเมืองแห่งน้ีเป็นป้อมปราการช่วงมีสงครามท าใหมี้ก าแพงขนาดใหญ่ลอ้มรอบ
ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงบ้านเรือนท่ียงัคงรักษาความโบราณได้อย่างดี และยงัมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองต่างๆ ถือไดว้่าเป็นเมืองเล็กๆทีมีเสน่ห์ท่ีน่าคน้หาไม่แพเ้มืองอ่ืนๆเลย น าท่านเท่ียวชมเมืองพร้อมเขา้ชม  
มหาวิหารแห่งแม่พระ (Church of Our lady) มหาวิหารประจ าเมือง สร้างข้ึนในปี 1225 ในศิลปะแบบโกธิก จากนั้น     
น าท่านชม Orle d Or Tower และสะพานหินโรมนัโบราณ Pinard Bridge อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองสวยติดอนัดบัตน้ๆของฝร่ังเศส ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเซอแล (Vezelay) (ระยะทาง 
58 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

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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บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองเวเซอแล (Vezelay) เป็นชุมชนในเขต Yonne ในภูมิภาคฝร่ังเศสทางตอนเหนือของฝร่ังเศส    
น าท่านเขา้ชมมหาวิหารนักบุญมารียช์าวมกัดาลาแห่งเวเซอแล ( Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay) 
เป็นบาซิลิกา ในอดีตเดิมเป็นแอบบียข์องคณะเบเนดิกตินและอารามกลูวนี์ (Cluniac) ตวัมหาวิหารประกอบดว้ยการ
ตกแต่งท่ีซับซ้อนด้วยรูปสลกัเสลาดา้นหน้า, เหนือประตูทางเขา้ และหัวเสาท่ีถือกันว่าเป็นงานฝีมือชั้นเอกของ
สถาปัตยกรรมและศิลปะโรมาเนสก์ของบูร์กอญ แมว้่าบางส่วนของงานศิลปะจะถูกท าลายไปในระหว่างการปฏิวติั
ฝร่ังเศส นอกจากน้ีมหาวิหารเวเซอแลและเนินในบริเวณเวเซอแลยงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก             
โดยองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ. 1979 อีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบูรช์ (Bourges) (ระยะทาง 106 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งบูร์ก 
มหาวิหารท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในมรดกโลกในประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย สร้างข้ึนระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 
เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกท่ียิ่งใหญ่ของศิลปะโกธิก มหาวิหารบูร์ก ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์ เม่ือปี ค.ศ. 1862 และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 โดย
มหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมและหนา้ต่างกระจกสีมีความน่าประทบัใจเป็นพิเศษ นอกจากความงามทาง
สถาปัตยกรรมแลว้ มหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นส่ิงยืนยนัถึงอ านาจของคริสตจกัร ในฝร่ังเศสยุคกลางอีกดว้ย จากนั้น     
น าท่านชม ฌาคส์ เคอ พาเลซ (Jacques Coeur Palace) อีกหน่ึงพระราชวงัท่ีปัจจุบนัถูกเปล่ียนมาเป็นโรงแรมท่ีถือว่า
เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย เป็นอาคารท่ีมีความสง่างามและมีความโดดเด่น
ทางดา้นสถาปัตยกรรม ฌาคส์ เคอ พาเลซ เป็นหน่ึงในอาคารท่ีดีและหรูหราท่ีสุด ต่อมาไดถู้กบรรจุไวใ้นรายช่ือของ
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1840 ปัจจุบนั ฌาคส์ เคอ พาเลซไดก้ลายเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองบูร์ก 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Bourges Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า บูร์ก – บลวัร์ – อองเช่ร์ – น็องต์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบลวัร์ (Blois) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีความส าคญั
ของศาสนาคริสตข์องฝร่ังเศสตั้งแต่ยคุกลางจนมาถึงปัจจุบนั มีชยัภูมิติดริมแม่น ้า Loire ตั้งอยูใ่นจงัหวดั Loir-et-

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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Cher แควน้ Centre อยู่ทางตอนกลางของฝร่ังเศส น าท่านเขา้ชม พระราชวงับลวัร์ (Château de Blois) ท่ีมีความ
งดงามอยา่งคลาสสิกสไตล์เรอเนซองซ์ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดก็คือ บนัไดเวียนหลกัท่ีปีกพระเจา้ฟร็องซัวท่ี 1 อีก
องคป์ระกอบหน่ึงของพระราชวงัท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ บริเวณเมืองอาจไดรั้บความเสียหายอยูไ่ม่
น้อยจากช่วงสงคราม แต่ก็มีการบูรณะปรับปรุงให้กลบัมางดงามแมไ้ม่เต็มร้อย หากก็ให้กล่ินอายยุคโบราณไม่
นอ้ยทีเดียว นอกจากน้ีบริเวณลุ่มแม่น ้าลวัร์(Loir Valley) ยงัเป็นท่ีอยูข่องกลุ่มปราสาทมากมาย  จนไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกอีกดว้ย  

 
 

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

เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัองัจู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นน ้าเมน (La Maine) 
อีกสาขาย่อยของแม่น ้ าลวัร์ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทอองเช่ร์(Chateau of angers)  ลกัษณะเป็นป้อมปราการ
ขนาดใหญ่ตั้งอยูริ่มแม่น ้าลวัร์  นบัเป็นอีกหน่ึงปราสาทท่ีมีประวติัอนัยาวนานและเดินทางเขา้ถึงไดไ้ม่ยาก ในกลุ่ม
ปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัร์ ป้อมปราการแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1230 โดยพระราชินีบลานซ์แห่งกสัเตลและลูกชาย
คนเลก็ของเธอเซนตห์ลุยส์  โดยมีลกัษณะเป็นก าแพงท่ีมีความยาวเกือบคร่ึงกิโลเมตรประกอบไปดว้ยเสาหินและ
หินปูน ในช่วงหน่ึงในทศวรรษท่ี 14 และ 15 นั้นสถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ป็นท่ีพ านักท่ีราชวงศ์มกัมาพ านักอยูบ่่อยคร้ัง 
เม่ือปลายศตวรรษท่ี 16 มีการบูรณะปรับเปล่ียนปราสาทและลดความสูงลงเล็กนอ้ยเพื่อใหก้ลายเป็นป้อมปราการ
ท่ีแข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการท าสงคราม น าท่านเท่ียวชม Maison d Adam และ ถ่ายรูปกบั Verdun Bridge ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองน็องต ์(Nantes) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Oceania De France Hotel/ BW De La Regate Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก  น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์– แร็นส์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองน็องต์ (Nantes) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจังหวดัลัวรัตล็องติกในแควน้เปอีเดอลาลัวร์ใน
ฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าลวัร์ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีใหญ่ล าดบัท่ีหก น็องตเ์ป็นเมืองส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ของอดีตจงัหวดับริตานี  ในปี ค.ศ. 2004 นิตยสารไทม์บรรยายน็องตว์่าเป็น "เมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดใน

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
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บรรดาเมืองต่างๆ ในยโุรป” น าท่านเขา้ชม Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญ่ริม
แม่น ้าลวัร์  ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรม
ฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 1862 ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูข่องดุ๊กแห่งบริตตานีระหวา่งศตวรรษท่ี 13 และศตวรรษท่ี 16 
และในภายหลงัก็ไดก้ลายเป็นถ่ินท่ีอยู่ของราชวงศ์ฝร่ังเศสในเขต เบรอตง รวมทั้งไดข้ึ้นทะเบียนโดยกระทรวง
วฒันธรรมของฝร่ังเศสให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ในปี 1862 จากนั้นน าท่านเข้าชมมหาวิหาร           
เซ็นต์ปีแอร์ (Cathedral St. Pierre et St. Paul) น าท่านชม The Machines of the Isle of Nantes เป็นโครงการศิลปะ
การท่องเท่ียวและวฒันธรรมท่ีตั้งอยูใ่นเมืองน็องต ์ในอาคารเดิมของอู่ต่อเรือเดิมในเมืองท่ีเคยใชใ้นการก่อสร้าง
เรือ น าท่านชมการจดัแสดงผลงานช้ินใหญ่ๆท่ีมีช่ือเสียงแห่งเมืองน็องต ์

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort En Terre) (ระยะทาง 96 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) มีบรรยากาศเมืองแบบยอ้นยคุท่ีติดหน่ึงใน 100 ชุมชมท่ีงดงามมากท่ีสุดของฝร่ังเศส ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดั 
Morbihan แควน้ Brittany ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เดินเขา้ไปแลว้เหมือนหลุดเขา้ไปในฝร่ังเศสยุค
กลาง สถาปัตยกรรมอาคารท่ียงัคงรักษาบรรยากาศแบบดั้งเดิมอยา่งน่าประทบัใจ ยิ่งช่วงฤดูร้อนยิ่งยกระดบัความ
สวยดว้ยดอกไมน้านาชนิดท่ีบานสะพร่ังรายลอ้มเมือง ท าให้เมืองดูโบราณมีสีสันข้ึนทนัตาเห็น ตวัถนนก็ยงัคง
แบบโบราณ แมก้ระทัง่ส่ิงของต่างๆอยา่งบ่อท่ีใชต้กัน ้าก็ยงัมีใหเ้ห็น ถือเป็นเมืองท่ีสวยงามและน่ามาเยอืนอีกแห่ง 

 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแร็นส์ (Rannes) (ระยะทาง 104 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เมืองท่ี
เต็มไปดว้ยกล่ินอายของตึกอาคารสไตล์เรอเนซองซ์ของยุคกลาง ตั้งอยู่ในเขตแควน้ Brittany ทางตะวนัตกของ
ฝร่ังเศส ในส่วนตวัเมืองอยู่บนเนินระหว่างท่ีมีแม่น ้ าอีลและแม่น ้ าวีแลนไหลมาบรรจบกันโดยเฉพาะ จัตุรัส        
Place du Champ Jacquet ตั้ งอย่างโดดเด่นเป็นสง่าบริเวณใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนท่ีมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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สถาปัตยกรรมการสร้างสไตลฝ์ร่ังเศสดั้งเดิม  น าท่านชมมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งแรกท่ีอาจไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนัก 
แต่เรียกไดว้า่มีความงดงามแบบคลาสสิกมาก น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองและใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Rennes Centre Gare Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด      แร็นส์ – ดีน็อง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมีแชล  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองดีน็อง (Dinan) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองท่ีมีก าแพง
ลอ้มรอบใน Breton และเป็นชุมชนในเขต Côtes-d'Armor ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส บา้นในเมืองดีน็อง
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบา้นท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยไมท้ั้งส้ิน และส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า (Old town) โดยจะมีจุด
ท่ีสังเกตุเห็นไดง่้ายๆนัน่ก็คือ คานไมแ้บบโคง้ และชานบา้นท่ีวางพกัอยูบ่นเสาไมต้น้ใหญ่ เจา้ชานบา้นแบบน้ี ชาว
ฝร่ังเศสเรียกกนัว่า "Maison à Porche" น าท่านเดินเล่นและชมความคลาสสิกและความสวยงามของบ้านไมยุ้ค
โบราณในสมยัศตวรรษท่ี 15  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็งมาโล (St. Malo) เมืองประวติัศาสตร์ริม
ทะเลทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส และเคยเป็นศูนยก์ลางของ โจรสลดั ท่ีบุกปลน้เรือสินคา้ระหว่างการ
เดินทางในช่องแคบองักฤษอีกดว้ย เมืองน้ีตั้งอยู่ในแควน้บริททานี (Brittany) หรือแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มี
ช่ือเสียงเรียงนามว่าเป็นเมืองท่าท่ีสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวยโุรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือจะถูกลอ้มรอบไป
ดว้ยก าแพงสูงและป้อมปราการท่ีมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยูใ่นเมืองโจรสลดั น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั ประตูเมืองของแซงตม์าโลนั้นมีช่ือว่า "The Saint Vincent Gate" เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 17 และ
แลว้เสร็จในศตวรรษท่ี 18 ประตูเมืองน้ีเป็นทางเขา้ไปสู่ตวัเมืองเก่าหรือ Old Town ของแซงตม์าโล น าท่านเดินเล่น
ชมเมืองประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

วิหารท่ีตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่ียวกลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณจงัหวดัม็องช์ แควน้บสั-นอร์มงัดีของประเทศ
ฝร่ังเศส ไดรั้บประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1979 ในปีหน่ึงจะมีนักท่องเท่ียวไปเยี่ยมเยือ
นมงแซงต ์มิแชลกวา่ 3 ลา้น 2 แสนคน ซ่ึงท าใหท่ี้น่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัท่ี 3 ของประเทศฝร่ังเศส
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซาย น าท่านเขา้ชมวิหารมงแซ็ง มีแชล (Abbaye Mont Saint Michel) 
โบสถ์บนยอดเขาท่ีมีความโดดเด่น สร้างอยู่บนเกาะเร่ิมตั้ งแต่ ค.ศ.708 เม่ือ Aubert เจ้าอาวาสโบสถ์เมือง 

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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Avranches สร้างโบสถ์บนเกาะน้ีตามบญัชาของ นักบุญมิเชล (Saint-Michel) ซ่ึงมาให้นิมิตหลายคร้ัง การสร้าง
โบสถน้ี์ล าบากยากเขญ็เพราะตอ้งน าหินแกรนิตมาจาก Iles Chaussey หรือจาก Bretagne  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   Mercure Mont St. Michel Hotel / Relais St. Michel Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

วันที่แปด มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – ออ็งเฟลอร์ – เกอร์เบอรอย – ปารีส (พักค้าง 2 คืน) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบาเยอ (Bayeux) (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมืองน้ีเป็นเมือง
ท่ีเต็มไปดว้ยร่องรอยของประวติัศาสตร์ในช่วงสงครามเยน็ และสงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านเดินเล่นเท่ียวชม
เมืองบาเยอ  จากนั้นน าท่านเขา้ชมอาสนวิหารแม่พระแห่งบาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux) เป็นอาสน
วิหารโรมนัคาทอลิก สถาปัตยกรรมท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัเป็นแบบนอร์มนั-โรมาเนสก ์อาสนวิหารบาเยอมีฐานะเป็น
อนุสาวรียแ์ห่งชาติแห่งฝร่ังเศสด้วย อาสนวิหารบาเยอท่ีได้รับการเสกเป็นอาสนวิหารในปี  ค.ศ. 1077 เฉพาะ     
พระพักตร์ของวิลเลียม ดยุกแห่งนอร์ม็องดีและพระมหากษัตริย์อังกฤษ  อาสนวิหารบาเยอเป็นสถานท่ีท่ี            
ดยุกวิลเลียมแห่งนอร์ม็องดีบงัคบัให้ฮาโรลด์ กอดวินสันให้สัตยาบนัท่ีน าไปสู่การพิชิตองักฤษของชาวนอร์มนั 
และอาสนวิหารบาเยอไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์เม่ือปี ค.ศ. 1862 อีกดว้ย ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่เมืองออ็งเฟลอร์ (Honfluer) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองออ็งเฟลอร์ เมืองท่าเลก็ๆของแควน้นอร์มองดี ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังทางตอนใตข้องบริเวณปาก

แม่น ้าแซน ปัจจุบนัเมืองเลก็ๆแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของเมืองท่าเก่าแก่ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส น าท่าน

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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เดินชมท่าเรือเก่าแก่ รวมไปถึงอาคาร ร้านอาหาร ท่ีมีไวค้อยบริการนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนมากมาย สัมผสัเสน่ห์ 
ของเมืองท่าแห่งน้ีดว้ยการเดินไปชมเรือยอชทแ์ละเรือประมงท่ีมากไปดว้ยสีสันอนัสดใส จากนั้นน าทา่นสู่ยา่น
เมืองเก่า เพ่ือไปชมความเก่าแก่ของ โบสถ ์เซนต ์แคทเทอรีนส์ (Saint-Catherine's Church) โบสถไ์มอ้นัเก่าแก่ของ
เมือง ท่ีถูกสร้างข้ึนโดย shipmakers ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ช่ืนชมในความงดงามของตวัอาคารท่ีสร้างข้ึนดว้ย
ประติมากรรมจากไม ้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.45 ชัว่โมง)  

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) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายกุว่า 200 ปีสร้างข้ึนปีพ.ศ. 
2349 หลงัจากท่ีจกัรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 ไดรั้บชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานกว่า
สามสิบปีเสร็จส้ินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เนินเขามงมารตร์ เพื่อ
เขา้ชมมหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิกา้ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถูก
ขนานนามว่าเป็น “หัวใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของปารีส” จุดท่องเท่ียวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามง
มารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดบัน ้ าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษท่ี
สามารถเห็นวิวมุมสูงท่ีสุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นส าคญัคือ สามารถเห็นหอไอเฟลตั้งอยู่
กลางเมืองถา้มองจากจุดน้ี เป็นวิวแสนโรแมนติกจบัใจ ทั้งกลางวนัและกลางคืน ส าหรับ มหาวิหาร Sacré-Coeur 
หรือ มหาวิหารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวิหารในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี 
(Paul Abadie) สถาปนิกท่ีถูกคดัเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77 รายเร่ิมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จส้ินลงในปี 
ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี นอกจากน้ียงัเป็นสถานทม่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายต่อหลายเร่ืองรวมถึง 
Emily in Paris อีกดว้ย 

 

https://www.talontiew.com/montmartre/
https://www.talontiew.com/montmartre/
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านสู่ แกลอร่ี ลาฟาแยต (Gallery Le Fayatte) ห้างสรรพสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าแห่งกรุงปารีสอิสระให้

ท่านไดช้้อปป้ิงแบบเต็มๆ น าท่านสู่ย่านถนนแฟชัน่ชั้นน าของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) 
ย่านการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสต์นัตท่ีไดรั้บการตกแต่ง
อย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ท าให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมา ถนน
สายน้ีได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่าน
สามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียน (Arch de Triumph) ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญั
ในกรุงปารีส อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของกรุง
ปารีสตลอดริมแม่น ้ าแซนต์ จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือแม่น ้ าแซนน์ เพื่อชมบรรยากาศกรุง
ปารีส ยามค ่าคืน พร้อมดินเนอร์ม้ือพิเศษภายในเรือ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือ (ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารค ่า) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Clichy Hotel Paris **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

 
วันที่สิบ ปารีส 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส เป็น
พระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีเป็นพระต าหนักของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ช่วงปี ค.ศ.
1682 ซ่ึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดจนเปล่ียนเป็นพระราชวงัท่ีมีความอลงัการและ
สวยงาม โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้ งส้ินราว  30 ปี  ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านฟรังก์ แต่งเติมด้วยงาน
สถาปัตยกรรมชั้นยอด ทั้งรูปป้ัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆไดอ้ยา่งลงตวั
และประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1979 และ
ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

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
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บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ลูฟว ์(Louvre Museum)  พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก ตวัอย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอนัโด่งดงั
ของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานดา้นหน้า มีปิระมิดท่ีสร้างข้ึนจากกระจกและโลหะ ท าหน้าท่ีเป็น
ทางเข้าหลกัของพิพิธภัณฑ์ และกลายเป็นหน่ึงในจุดเชคอินของปารีส น าท่านถ่ายรูปหอไอเฟล หอคอย
โครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของ
ฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก ทั้ งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกด้วย ตั้ งช่ือตาม
สถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากบัตึก 81 ชั้น จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 
หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์
ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระ
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเตม็ 

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

วันที่สิบเอด็  กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน 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/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
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 / สงกรานต ์

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

133,900 139,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 20,000 

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

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (WY) เร่ิมต้นท่ีทา่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 130,000 

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

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนคา่วีซ่าท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2565) ** 

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

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

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

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 80 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
▪ คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

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

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า
ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นฝร่ังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กบัหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถงึคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ท่ีออกโดยทางธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของ

บญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า และ มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ใหธ้นาคารประทบัตราทุกหนา้) 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

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

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

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 
 

 

 

 

 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่วีซ่า 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


