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โมนาโค – นีซ – คานส์  – แอก็ซ์ ซอง โพรวองซ์ – อาวีญง – สะพานส่งน า้ ปง ดูการ์ 
คาร์คาสซอน – ตูลูซ – โรงงานผลติเคร่ืองบนิแอร์บสั – บอร์โด 

ไร่องุ่น...โรงงานผลติไวน์...ชิมไวน์ – ตูรส์ – ปราสาทชองบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ 
มหาวิหารกลางน า้มองต์ เซนต์มิเชล – ปารีส – ล่องเรือบาตองมูซ – ช้อปป้ิง 

*** เมนพิูเศษ....สปาเก็ตต้ี/หอยเอสคาโก/้อาหารไทย *** 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 4-14 ธ.ค. 2562 (89,900.-) 

 22 พ.ค.-1 ม.ิย. 2563 (89,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – มิลำน  (อติำล)ี 
 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่3 

เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
 

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    มิลำน – เจนวั – โมนำโค  (ฝรัง่เศส) – นซี 
 

00.35 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิลำน  ประเทศอิตำลี  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 940 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 11 ชั่วโมง 55 นำที) 

07.10 น. เดินทำงถึง เมอืงมลิำน เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองแห่งแฟชั่นส ำคัญ

เมืองหนึ่งของโลก เมืองศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ และกำรพำณิชย์ทำงภำคเหนือของอิตำลี ซึ่ง

ผสมผสำนไปด้วยอำคำรแบบสมยัใหม่และเก่ำ ตั้งอยู่รวมกันอย่ำงกลมกลืน 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเจนวั อดีตแคว้นโบรำณของประเทศอิตำลี ท้ังยังเป็นเมืองบ้ำนเกิด

ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินทำงท่ีมีชื่อเสียงของโลก พร้อมน ำท่ำนชมทัศนียภำพของเมือง 

ท่ีตั้งอยู่ริมทะเล และเข้ำสู่เขตเมืองเก่ำท่ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่ทศวรรษท่ี 16 

จำกนั้น ถ่ำยรูปกับรปูปัน้ของครสิโตเฟอร์ โคลัมบัส ท่ีมีชื่อเสียงตลอด

กำล น ำท่ำนเดินเล่นชมโบสถ์ประจ ำเมือง หรือดูโอโม่ท่ีสร้ำงข้ึนในแบบ

โรมันเนสค์ และโกธิค รำวศตวรรษท่ี 12-14 และน้ ำพุกลำงเมือง เดินชม

ย่ำนศูนย์กลำงท่ีเรียกว่ำ เปียซซ่ำ เดย์ เฟร์รำรี่ บริเวณท่ีโคลัมบัสเคย

อำศยัอยูต่อนเด็ก ๆ ชมย่ำนเมืองเก่ำท่ียังคงบรรยำกำศของวันเวลำ และ

กลิ่นอำยของชุมชนในสมัยก่อน ซึ่งเคยเป็นแหล่งรวมของกะลำสี พ่อค้ำ และผู้คนจำกท่ัวสำรทิศ 

(ระยะทำงประมำณ  144  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครรฐัโมนำโค ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชำยฝั่ง

ส่วนสุดท้ำยของฝรั่งเศส จดัเป็นประเทศท่ีเล็กเป็นอันดบัสองของโลกรองจำกนครรัฐวำติกันใน

อิตำล ี อำณำรเขตของโมนำโคถูกล้อมรอบด้วยประเทศฝรั่งเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่ำน

บันทึกภำพคำสิโนแห่งมอนติคำร์โล (Monte Carlo CASINO) โดยคำสิโนในโมนำโคนั้นเปิดเป็น

ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1856 และต่อมำ

ในปี ค.ศ. 1878 เจ้ำชำยชำรล์ส์ท่ี 3 

ได้มีค ำสั่งให้สร้ำงคำสิโนแห่งมอนติ

คำร์โลข้ึน ซึ่งปจัจุบันนี้คำสิโน

กลำยเป็นตวักำรส ำคัญในกำรดึง

เงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำในโมนำโคอย่ำงมำกมำย จำกนั้น น ำท่ำนข้ึนชมวิวตระกำรตำของ

ท่ำเรอืยอทช์ของมหำเศรษฐี จำกท่ัวทุกมุมโลกท่ีบริเวณโมนำโค-วิลล์ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของพระรำชวัง

หลวงแห่งรำชวงศ์กริมำลด ี

(ระยะทำงประมำณ  183  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับ เมอืงนซี จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมบริเวณศูนย์กลำงเมืองเก่ำ, ท่ำเรอื 

อำคำรบำ้นเรอืนท่ีสร้ำงอยำ่งสวยงำมในศตวรรษท่ี 18 ในส่วนท่ีเป็นควำมสวยงำมของอำคำร

บ้ำนเรอืนท่ีติดริมทะเล และยำ่นถนนท่ีเรียกว่ำ “พรอมเมอนำดเดซองแกลส”์  ฝั่งน้ ำสีครำม 

และเมืองรสีอร์ท ท่ีมีควำมแตกต่ำง

ในเร่ืองค่ำครองชีพท่ีแพงจำกผู้คนท่ี

มกี ำลังซื้อมำอำศัยท่ีเมืองนซี ด้วย

อำกำศท่ีอบอุ่นจำกแสงอำทิตย์มำก

เป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักกำรอำบแดด 

และถือเป็นแฟชั่นคนรวยท่ีท ำอย่ำงไรให้สีผิว เป็นสีน้ ำตำล หรือเพื่อเรอืนรำ่งมีร่องรอยของกำร

เผำของแดดริมทะเล นี่คือแฟชั่น ค่ำนิยมของชำวเมืองนีซ 

(ระยะทำงประมำณ  23  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PARK INN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง นซี – คำนส์ – แอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์– อำวญีง  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงคำนส ์ เมืองริมชำยฝั่งริเวียร่ำท่ีมีชื่อเสียงของฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีจัดงำน

ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก นั่นคือ เทศกำลภำพยนตรเ์มอืงคำนส์ (Film 

Festival) เป็นเทศกำลภำพยนตร์ท่ีมีมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 ถือเป็น

เทศกำลภำพยนตร์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในโลก และมีอิทธิพลมำกท่ีสุด งำนจะจดั

ข้ึนประจ ำปีรำวเดอืนพฤษภำคมท่ีเมืองคำนส์นี้เอง ถ่ำยภำพบริเวณ

สถำนท่ีจัดงำนเทศกำลภำพยนตร ์ พร้อมชมรอยมือประทับของเหล่ำดำรำ

ท่ีมำเยี่ยมเยียนเมอืงคำนส์ 

(ระยะทำงประมำณ  33  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงแอก็ซ์ ซอง โพรวองซ ์ เมืองท่ีตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ี

สวยท่ีสุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่ำของแคว้น

โปรวองซ์ เมืองนี้เป็นเมืองตำกอำกำศยอดนิยม เนือ่งจำกมีอำกำศอบอุ่น, 

มีท้องฟ้ำสีฟ้ำสดกับน้ ำทะสีครำม ท ำให้บริเวณนี้ได้รับกำรขนำนนำมวำ่ “โค้ตดำซูร์” 

ศิลปินและนักเขียนหลำยคนอพยพจำกปำรีสลงมำอยู่ในแถบนี้ เนื่องจำกสีสันท่ีสดใส

ตำมธรรมชำตินั้นเป็นแรงดลใจให้วำดภำพได้อยำ่งสวยงำม และด้วยอำคำรบำ้นเรอืน

ท่ีเป็นสถำปตัยกรรมแบบบำรอคอันหรูหรำมำกมำย ท่ีหลงเหลือมำจนถึงปัจจบุัน จงึ

ไดร้บักำรรบัรองจำกองค ์กำรยเูนสโกใ้หเ้ปน็ “เมอืงมรดกโลก” 

(ระยะทำงประมำณ  151  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำง  2 ชั่วโมง 15 นำที) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองแอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ ในอดีตมีเจ้ำเมืองเป็นผู้ส่งเสริมศิลปะอันประกอบด้วย

สิ่งก่อสร้ำงท่ีตกมำถึงทุกวันนี้ เป็นเมืองสวยท่ีท ำให้ชนชั้นสูงในโบรำณกำลเดินทำงมำพ ำนัก 

กำรปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789 ท ำให้ควำมเจริญของเมืองสะดุดลง ประกอบกับชำวเมืองท่ีเป็นชน

ชั้นสูงไม่ยอมรับควำมเจริญทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงทำงรถไฟ หรือเปดิประตูรบักำรปฏิวัติ

อุตสำหกรรม ท ำให้เมืองนี้ยังคงควำมงำมและกลิ่นอำยเมืองโบรำณได้อยำ่งมั่นคง และเป็นเมือง

บ้ำนเกิดของคนดงัหลำยคน เช่น กงต์ เดอ มิรำโบ อันเป็นท่ีมำของชื่อถนนสำยทีส่วยทีส่ดุของ

เมอืงคอื กรูส์ มริำโบ เป็นถนนสำยส ำคัญท่ีสุดของเมืองท่ีสองฟำกถนน ปลูกต้นไม้รื่นรมย์ตลอด

ทำง และมีน้ ำพุประดบั ประดำอยูบ่นถนนเป็นระยะ ๆ  
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอำวญีง เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ตอนเหนือ เป็นเมืองเก่ำแก่มี

ก ำแพงล้อมรอบเมือง รุ่งเรอืงไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม พระสันตะปำปำทรงเคยย้ำยจำกกรุงโรม

มำประทับท่ีนี้ในปี 1309 อำวีญงจึงกลำยเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำ อำวีญงเป็นเมืองเก่ำท่ีสร้ำง

มำตั้งแต่ 539 ปีก่อนคริสต์ศักรำช เคยอยู่ภำยใต้กำรปกครองของโรมัน 

(ระยะทำงประมำณ  81  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชม พระรำชวงัสนัตะปำปำ (Palace of the Popes) อดีตพระรำชวังท่ีประทับของ

สันตะปำปำแห่งศำสนำคริสต์ นิกำยโรมันคำทอลิกแห่งกรุงโรม ซึ่งต่อมำพระรำชวังแห่งนี้ 

ไดร้บักำรยกยอ่งใหเ้ปน็มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกในป ี 1995 จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูป

ด้ำนหน้ำกับวิว สะพำนแซง็ เบเนเซ (Pont 

ST. Benezet) สะพำนท่ีมีเร่ืองเล่ำขำนกัน

ต่อมำวำ่มีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อว่ำเบเนเซ 

ได้ยินเสียงจำกสวรรค์สั่งให้สร้ำงสะพำนข้ำม

แม่น้ ำโรนท่ีเมืองอำวีญง เบเนเซได้ไปบอก

ชำวบ้ำน ปรำกฏว่ำไม่มีใครเชื่อ จนเจ้ำคณะ

นักบวชคนหนึ่งได้บอกกับเบเนเซว่ำ หำกสำมำรถโยนหินก้อนใหญ่ลงแม่น้ ำโรนได้ พวกเขำก็จะ

เชื่อเบเนเซว่ำพูดเรื่องจริง ปรำกฏว่ำเบเนเซสำมำรถยกก้อนหินก้อนใหญ่แล้วโยนลงแม่น้ ำได้

อย่ำงไม่น่ำเชื่อ ท ำให้ชำวเมืองเกิดควำมศรัทธำจนช่วยกันสร้ำงสะพำนนี้ได้ส ำเร็จ สะพำนนี้

สร้ำงข้ึนเมื่อปี 1177 แลว้เสร็จเมื่อปี 1185 เดิมมีควำมยำวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่วงสะพำน

ถึง 22 ช่อง ในสมัยนั้นนบัเป็นสะพำนหินเพียงสะพำนเดียวท่ีสร้ำงบนแม่น้ ำโรน 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง อำวญีง – สะพำนสง่น้ ำ ปง ดกูำร์ 

 คำรค์ำสซอน – ตลูซู 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงปงต ์ดู กำร์ เพือ่ให้ท่ำนไดช้มและถ่ำยรูปกับ สะพำนปงต ์ด ูกำร ์สะพำน

ส่งน้ ำโรมันโบรำณสรำ้งโดยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งถือว่ำเป็นหนึง่ในสิง่มหศัจรรย์ท่ีชำวโรมันสร้ำง

เมื่อ 2000 ปีมำแล้ว คือ ทำงส่งน้ ำ ซึ่งมีควำมยำว 275 เมตร สำมำรถส่งน้ ำได้ 34.8 ล้ำนลิตร

ต่อวัน เป็นสะพำนส่งน ้ำโรมันโบรำณเพื่อส่งน ้ำจำก

จำกเมืองอูว์แซ็ส และเมืองนีมส์ ซึ่งมีระยะทำงถึง 50 

กิโลเมตร นักประวัติศำสตร์คำดกำรณ์ว่ำ สะพำนถูก

สร้ำงรำวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดยสะพำนแห่งนี้จดัเป็น

สะพำนส่งน ้ำท่ีสร้ำงในสมัยจกัรวรรดิโรมัน ท่ียังคง

สภำพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่ง รองจำกสะพำนส่งน ้ำ

แห่งเซโกเบีย และได้รับกำรข้ึนทะเบยีนเปน็มรดกโลกในป ีค.ศ. 1985 โดยองคก์ำรยเูนสโก 
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(ระยะทำงประมำณ  25  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงคำร์คำสซอน สร้ำงข้ึนสมัยโรมันเรืองอ ำนำจในปี ค.ศ. 453 ได้รับกำร

ข้ึนทะเบยีนเปน็มรดกโลกเมือ่ป ี ค.ศ. 1997 เมืองนี้มีควำมแปลกเนื่องจำกตัวเมืองตั้งอยู่ใน

ก ำแพงปรำสำท ซึ่งมีชัยภูมิท่ีดีเพรำะอยูบ่นเนินสูง มองเห็นข้ำศึกได้แต่ไกล มีกำรก่อสร้ำง

ก ำแพง คูคลอง และหอรบไว้พร้อมสรรพ จนกลำยเป็น

ป้อมปรำกำรขนำดใหญ่ท่ีข้ำศึกยำกจะพิชิตได้ง่ำย ๆ 

ปจัจุบันถือเป็นเมืองโบรำณท่ียังมีชีวติ นอกจำกนี้ในอดตี

เมืองนี้ยังเป็นเมืองแห่งป้อมปรำกำรท่ีส ำคัญท่ีสุดทำงตอน

ใต้ของฝรั่งเศส และเคยใช้เป็นฐำนทัพของกองทัพนักรบ

แห่งสงครำมครูเสด ภำยใต้กำรน ำของพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 9 

(ระยะทำงประมำณ  223  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงตลูสู เป็นเมืองหลวงของแคว้นมีดิ-ปิเรเน่ ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของ

ฝรั่งเศส สภำพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีรำบสลบัเนินเขำ อำกำศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน 

ไม่หนำวเหน็บเหมือนตอนเหนือ ตึกรำมบำ้นช่องนิยมก่อสร้ำงด้วยอฐิดินเผำแบบโบรำณสีแดง

ก้อนโต ๆ เหตุนี้เองท ำให้ เมืองตูลูสได้รับสมญำนำมว่ำ  เมอืงสชีมพ ู (Ville Rose) อำคำรส่วน

ใหญ่จะเน้นสถำปตัยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส โดยเฉพำะยุคเรอเนสซองส์ แต่ละหลังมีควำมสูงเพียง

ไม่ก่ีชั้น เขตเมืองชั้นในนี้มองเผิน ๆ คล้ำยนครปำรีสท่ีเป็นเมืองหลวงเช่นกัน และเป็นเมืองแห่ง

กำรผลิตเครื่องบิน Airbus ในปจัจุบัน 

(ระยะทำงประมำณ  94  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร   

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HOLIDAY INN AIRPORT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    ตลูสู – โรงงำนผลติเครือ่งบนิแอรบ์สั – บอรโ์ด 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสูจ่ตัรุสัก ำปติอล ซึ่งตั้งอยู่ใจกลำงเมืองตูลูส เป็นท่ีตั้งของศำลำกลำงเมอืงหรอื

อำคำร Capital De Toulouse ด้ำนหน้ำตัวอำคำรยำว 130 เมตร มีเสำคอลัมน์หินอ่อนสีชมพตูั้ง

ประดบัเก่ำแก่ย้อนหลังไปถึงศตวรรษท่ี 18 ส่วนลำนกว้ำง

ภำยในมีอำยอุยู่ในยุคเรอเนซองส์ จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำน

ชม วิห ำรแซง็แซรแ์น็ง (St. Sernin’s Basilica) โบสถ์ใน

ยุคศตวรรษท่ี 11 ท่ีมีหอระฆังขนำดมหึมำ สร้ำงข้ึนใน

สไตล์โรมันเนสก์ในระหว่ำงปี 1080 และ 1120 สร้ำงอุทิศ

ให้กับนักบุญแซร์แนง ซึ่งเป็นบิชอบองค์แรกของเมือง

ตูลูส ผ่ำนชมวหิำรรนอทเทรอดำม เดอ โตร ์ ค ำว่ำโตร์เป็นภำษำละตินแปลวำ่ วัว วิหำรแห่งนี้

สร้ำงข้ึนเหนือสุสำนแซ็งแซร์แน็ง นักบุญผู้ถูกจบัผูกไว้กับวัวและลำกไปรอบเมอืงจนตำย 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม โรงงำนผลติเครือ่งบนิแอรบ์สั ซึ่งมสี ำนักงำนใหญ่อยู่ท่ีเมืองตูลูสแห่งนี้ มีขนำด

ใหญ่เทียบเท่ำกับสนำมฟุตบอลขนำด 7 สนำม แอร์บัสเป็นส่วนหนึ่งของ EADS Group 

(European Aerospace Defense Space) จึงมีฐำนกำรผลิตอยู่ท่ีในประเทศแถบทวีปยุโรป 

ได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมัน สหรำชอณำจกัร และสเปน ชิ้นส่วนต่ำงๆ จะถูกผลติจนเสร็จเรียบรอ้ย

และล ำเลียงมำโดยเครื่องบินใหญ่ เพื่อส่งมำประกอบยังโรงงำนประกอบเครื่องบิน บริเวณของ

โรงงำนแอร์บัสแบ่งเป็นโซนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส ำนักงำน ศูนย์

เครื่องบินและห้องโดยสำรจ ำลอง โรงงำนประกอบเครื่องบิน 

A330-340 โรงงำนประกอบเครื่องบิน A380 และศูนย์รบั

มอบเครื่องบิน เครื่องบินของแอร์บัสแบ่งเป็น 4 ตระกูลได้แก่ 

A380, A330/340, A350 XWB และ A320 ให้ท่ำนได้เยี่ยม

ศูนย์จ ำลองเครื่องบิน ภำยในจะตกแต่งในหลำกหลำยสไตล์

ในโซนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น FIRST CLASS, BUSINESS CLASS หรือ ECONOMY CLASS  

(***หมำยเหต*ุ** กำรเข้ำชมโรงงำนจะเข้ำชมได้เฉพำะส่วนท่ีทำงโรงงำนจดัไว้เท่ำนั้น โดยทำงโรงงำนจะจดั

รถส ำหรับกำรเข้ำชม และสงวนสิทธ์ิหำกทำงโรงงำนมีกิจกรรมหรือแขกพิเศษ หรือตรง

วันหยุดเสำร-์อำทิตย์ และวันหยุดอื่น ๆ จะน ำชมแหล่งท่องเท่ียวในเมืองตูลูซแทน)  

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงบอรโ์ด มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งผลิตไวน์คุณภำพท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม AOC   

ซึ่งไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศสมักจะอยู่ในกลุ่มนี้ เมืองนีม้ีแม่น้ ำกำรอนไหลผำ่นออกสู่มหำสมุทร

แอตแลนติกท่ีเมืองซูลัก-ซูร-์แมร์ เขตท่ำเรอืปอร์ตเดอลำลูน  

(ระยะทำงประมำณ  244  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร   

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    บอรโ์ด – ชิมไวน ์– ตรูส ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่ำพระจันทร์ (Port of the Moon) ถือว่ำเป็นหนึ่งใน

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญในฝรั่งเศส ซึ่งในปี 2007 เมอืงบอรก์โดซ์ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนมรดกโลก

ในฐำนะเมอืงประวตัศิำสตร ์ ท่ียังมีผู้อยู่อำศยั ชุมชนเมืองและย่ำนสถำปตัยกรรมท่ีโดดเด่น 

นอกจำกนี้แล้วยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงอย่ำงมำกมำยจำกไร่องุ่น ท่ีพบ

เห็นในตลอดเส้นทำงเข้ำสู่เมืองและไวน์ประจ ำแคว้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 

จำกนั้นแวะถ่ำยรูปกับ วิหำรบอรก์โดซ์ ซึ่งเป็นอำคำรสิ่งก่อสร้ำงทำง

ศำสนำท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์ โดยวิหำรถูกสร้ำงข้ึนอย่ำง

ยิ่งใหญ่และสวยงำมมำกในแบบโกธิค และไม่ไกลจำกวิหำรจะเป็นท่ีตั้ง

ของหอระฆัง Pey-Berland ซึ่งสร้ำงข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1440-1450 ตัว

อำคำรสร้ำงแบบตึกทรงแปดเหลี่ยมตกแต่งด้วยรูปป้ันของพระแม่มำรีกว่ำ 1,862 ชิ้น  
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ไรอ่งุ่นทีผ่ลติไวนท์ีร่่ ำลอืกนัวำ่ดทีีส่ดุใน

โลก จำกนั้น น ำท่ำนชม โรงงำนผลติไวน ์และให้ท่ำนได้

มีโอกำสได้ชิมไวน์ท่ีมีชื่อเสียง และคุณภำพท่ีดี มีเวลำให้

ท่ำนได้เลือกดูผลิตภัณฑ์ไวนต์่ำง ๆ และซื้อเป็นของฝำก

ของท่ีระลึก 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงตรูส ์ เมืองใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น้ ำลัวร ์ และมีประวัติอันยำวนำนตั้งแต่สมยั

จกัรวรรดิโรมัน ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 11  

(ระยะทำงประมำณ  348  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  5 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร   

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    ตรูส ์– ชองบอร ์– เชอนองโซ – มองต ์เซนตม์เิชล 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่บริเวณท่ีตั้ง ปรำสำทชองบอร ์ ซึ่งเป็นปรำสำทท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตลุ่มแม่น้ ำลัวร ์

ปรำสำทแห่งนี้สร้ำงในปี 1519 โดยพระบรมรำชโองกำรของพระเจ้ำฟรงัซัวร์ท่ี 1 ด้วย

สถำปตัยกรรมแบบเรอเนส์ซองซ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกลีโอนำโด ดำวินซี  จำกนั้น มีเวลำให้

ท่ำนได้ถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำ ปรำสำทชองบอร ์

ซึ่งใช้เวลำก่อสรำ้งนำนถึง 15 ปี กษัตริย์หลำย

พระองค์ จึงมักใช้ปรำสำทแห่งนี้เป็นต ำหนักท่ี

ประทับในหน้ำร้อน และพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 เคย

แปรพระรำชฐำนมำยังปรำสำทแห่งนี้บ่อยครั้ง

เพื่อลำ่สัตว์และทอดพระเนตรกำรแสดงละคร   

(ระยะทำงประมำณ  80  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเชอนองโซ นับเป็นหนึ่งในปรำสำทท่ีโด่งดงัด้วยประวัติท่ีตั้งและแลนด์ส

เคปท่ีสวยงำม เคยเป็นพระรำชวังเดิมในสมัยของพระเจ้ำฟรองซัวร์ท่ีหนึ่ง จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำ

ชม ปรำสำทเชอนองโซ เป็นหนึ่งในเหล่ำปรำสำทชื่อดังของฝรั่งเศส และได้รับกำรออกแบบ

อย่ำงงดงำมท่ีสุด สร้ำงคร่อมแม่น้ ำแชร์ โดยตวั

ปรำสำทแห่งนี้ได้ถูกสร้ำงข้ึนคร่อมอยู่บนสะพำนข้ำม

แม่น้ ำแชร์ และยังคงอนุรกัษ์เครื่องเรือน ภำพวำด 

และภำพเขียนตำ่ง ๆ ไว้จ ำนวนมำกตั้งแต่ยุคสมัยของ

กษัตริย์ฟรองซัวร์ท่ี 1 ชมสถำปตัยกรรมแบบยุคฟื้นฟู

ศิลปะวิทยำกำรหรือเรอแนสซองส ์ ชมอุทยำนแบบ

ฝรัง่เศสท่ีเป็นเอกลักษณ์ และชมของประดบัและเครื่องตกแต่งท่ีล้วนแต่วิจิตรงดงำม  
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(ระยะทำงประมำณ  54  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่เดินทำงสู่ เมอืงมองต ์ เซนตม์เิชล (Mont St. Michel) เป็นศำสนสถำนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด

แห่งหนึ่งในยุโรป เทียบได้กับมหำวิหำรเซนต์ปีเตอรแ์ห่งกรุงโรม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีฝรั่งเศส

ใช้โฆษณำชักชวนให้คนจำกท่ัวโลกมำเท่ียวฝรั่งเศส  

(ระยะทำงประมำณ  285  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    มองต์ เซนตม์เิชล – ปำรสี 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชม เมอืงมองต ์ เซนตม์เิชล ชุมชนใหญ่บนเกำะ ท่ีตั้งอยู่บริเวณแม่น้ ำคูสน็อง ท่ีไหลงลงสู่

ทะเลเหนือ เริ่มต้นจำกกำรก่อสร้ำงวิหำรเล็ก ๆ ในศตวรรษท่ี 10 จนกลำยเป็นชุมชนท่ียิ่งใหญ่

ข้ึนมำในช่วงศตวรรษท่ี 12-13 จนช่วงหลังกำรปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เป็น

เรอืนจ ำจนกระท่ังปี ค.ศ.1969 จนกลับมำเป็นมหำวหิำรทีย่ิง่ใหญ่และกลำยเป็น

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ตัวเมืองรำยล้อมด้วยก ำแพง

โบรำณ มีสะพำนทอดข้ำมจำกแผ่นดินใหญ่มำจนถึงตัวเกำะ จำกนั้น น ำท่ำนเดิน

ชมถนน GRAND RUE เป็นย่ำนช้อปปิ้ง ร้ำนขำยของท่ีระลึก สู่มหำวิหำรมองต ์

เซนต์มิเชล ท่ีงดงำมด้วยศิลปะหลำยยุคตั้งแต่ โรมำเนส โกธิค เรอเนซองส์ ใน

เวลำน้ ำข้ึนมองต์ แซงต์มิแชลจะลอยอยู่กลำงน้ ำ แต่ในเวลำน้ ำลงชำยหำดจะ

เชื่อมต่อกบัแผ่นดิน จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม โบสถม์องต ์ แซงตม์เิชล ได้รับกำร

ประกำศจำกองคก์ำรยเูนสโกให้เปน็มรดกโลกในป ี ค.ศ. 1979 น ำท่ำนชมควำม

มหัศจรรย์ของกลุ่มอำรำม ท่ีตั้งอยูบ่นเกำะกลำงน้ ำนอกชำยฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกบนฐำน

หินแกรนิต บริเวณแคว้นนอร์มังด ี โดยมีเส้นรอบวงเกำะประมำณ 960 เมตร สูงจำก

ระดบัน้ ำทะเล 75 เมตร ถ้ำบวกกับควำมสูงของตวัอำรำมแล้วก็จะมีควำมสูงถึง 155 เมตรบน

ยอดของอำรำมเป็นรปูปั้นทองของนักบุญมิเชล 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงปำรสี นครท่ีมำกด้วยประวัติศำสตร์ท่ีรุ่งเรอืงและล่มสลำย เป็นเมืองผู้น ำ

แห่งโลกแฟชั่น เมืองอันสวยสดด้วยศิลปะ และสวยท่ีสุดในโลกส ำหรับอีกหลำย ๆ คน และมี

สถำปตัยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นน ำของยุโรป 

(ระยะทำงประมำณ  359  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  5 ชั่วโมง 10 นำที) 
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18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    ปำรสี  (ลอ่งเรอืบำตองมซู + ชอ้ปปิง้) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมโอเปรำ่เฮำส์ ย่ำนกำรค้ำ จนกระท่ังถึงกรองด์บูเลอวำดร์, ประตูชัย, ชมทิวทัศน์

ของร้ำนค้ำบูติคชั้นน ำระดบัโลก ท่ีตั้งเรยีงรำยอยูบ่นถนนชองเชลิเช ต้นแบบ

ถนนรำชด ำเนิน ผ่ำนจตัุรสัแห่งควำมสำมัคคี,  โดมแองวำลิคสถำนท่ีเก็บพระ

ศพของนโปเลียน ชมอำคำรพิพิธภัณฑศ์ิลปะสมยัใหม่ พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น ฯลฯ มีเวลำให้

ทำ่นไดเ้กบ็ภำพสวยของหอคอยไอเฟลิ จำกบริเวณหน้ำโรงเรียนกำรทหำร หรือ

จตุรัสทรอคำเดโร จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืบำตองมซูส์ เพื่อชมสถำนท่ีส ำคัญ

คู่บ้ำนคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ ำแซนน์ โบรำณสถำน และอำคำรท่ีเก่ำแก่สร้ำงด้วย

ศิลปะแบบเรอเนสซองส ์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ และสร้ำงภำพให้กรุงปำรีสมีควำม

โดดเด่น เป็นนครท่ีงดงำมแห่งหนึ่งของโลก ผ่ำนชมควำมสวยงำมของโบสถ์นอร์

ทเทรอดำมอันศักดิส์ิทธ์ิ ท่ีมีอำยุกว่ำ 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่ำนริมแม่น้ ำแซนด์ท่ี

สวยงำมอย่ำงยิ่ง     

(***หมำยเหต*ุ** จะงดในกรณทีีน่้ ำลน้ตลิง่ และมเีหตกุำรณน์ดัหยดุงำน) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำของ พพิธิภณัฑล์ฟูร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถำปนิกชำวจีน-

อเมริกันชื่อดงั เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เก่ำแก่

ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สำธำรณะชนเข้ำชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 

1793) มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำน ตั้งแต่สมยัรำชวงศ์คำเปเทียง ตัวอำคำรเดิมทีเคยเป็น

พระรำชวังหลวง ซึ่งปจัจุบันเป็นสถำนท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศลิปะท่ีทรงคุณค่ำ 

ระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก  

จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ง เลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์ดงั อำทิ น้ ำหอม เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำง ณ 

ร้ำน  Duty Free หรือ ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดัง อำทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลำร-ีลำฟำแยตต์   

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรอืเทยีบเทำ่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD._%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1._%E0%B9%80%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2336
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง    ปำรสี – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบนิ ชำรล์ เดอ โกล  ชำนกรุงปำรสี 

13.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 931   

  (ใชเ้วลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิเอด็ของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

05.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ................ 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณเพญ็ / คุณเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ ฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกลุ ยโูร  (EURO)  

       ไฟฟำ้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม  

 



 

 

G. ฝรัง่เศส (TG)  -12- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลเูซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่ฝรัง่เศส 
 

1. หนังสอืเดนิทำง (Passport) ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  (***รปูสฉีำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้***)  รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้ำต้องชัดเจน มองเห็นหน้ำผำก และใบหูท้ังสองข้ำง ... หำกมีผมปรกหน้ำ ต้องใส่เจลหวีข้ึน หรือติดก๊ิบ 

- ห้ำมสวมแว่นตำ และคอนแทคเลนส์สีต่ำง ๆ 

- ห้ำมใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่ำงหู ทุกชนิด 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ + รำยได้ 

5. พนกังำนบรษิัท ... ถำ่ยส ำเนำสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกวำ่ 6 หลัก 

(หน้ำชื่อเจำ้ของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิ

อยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพื่อใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

***หมำยเหต*ุ** ถำ้เปน็บญัชเีงนิฝำกของธนำคำรกสกิรไทย / ไทยพำณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหำรไทย ตอ้งขอใหท้ำงธนำคำรออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตร

เดินทำงไปกับอีกทำ่นหนึ่งได้ ณ ทีว่ำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำ

ประทับจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกต้อง…1…ชุด 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  สำทรซติีท้ำวเวอร ์ (บทีเีอส ชอ่งนนทร)ี  ชัน้ 12  ถ.สำทรใต้  กรุงเทพฯ  

 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูฝรัง่เศสไมอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

TLS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง TLS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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ถ้าท่านจองทวัร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ทีเ่บอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกิด     สถานที่เกิด       
หมายเลขหนังสือเดนิทาง                
วนัที่ออกหนังสือเดนิทาง           วนัที่หมดอายุหนังสือเดนิทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  
     หม้าย  หย่า 
ที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้....................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกิจการ   ประกอบอาชีพอิสระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อื่นๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน........................................................................................................................................... ..... 
ที่อยู่ทีท่ างาน / โรงเรียน............................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อีเมล์ (ส านักงาน)      อีเมล์ (ส่วนตวั)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อตัรำคำ่บริกำร .... แกรนดฝ์รัง่เศส  11  วนั  (TG) 

  ธ.ค./พ.ค. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 89,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   16,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 9 วนั)   =  ท่ำนละ 18 ยโูร 

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 11 วนั) =  ท่ำนละ 1,100 บำท

  

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์ฝร่ังเศส 11 วัน (TG) .............วนัเดินทาง............................................................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


