
Page 1 of 20 

 
 

 
 

Code: IE04-FRA-UNSEENFRANCE-10TG-MAR-OCT-99-103-MN0206 

10 วนั อนัซนีฝร ัง่เศส บวิตีฟ้ลูวลิเลจ โรแมนตกิโรด้  

(Unseen France Beautiful Villages) 

 

 

 เมษายน – ตลุาคม 2563 

เร ิม่ตน้ 99,900 บาท  

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และทปิตา่งๆแลว้)  

มลิาน – ชารโ์มนกิซ ์– ข ึน้เขามงบลงัค ์– อวีวัร ์– อนัซ ี– บรูก์ ออง เบรซเซ–่ มากง – ชาลง ซูรโ์ซน  

เซมรู ์อ็อง โอซวั – เวเซอแล – บรูก์ – บลวัร ์– อองเชร่ ์– น็องต ์– โรซฟอร ์อ็อง แตร–์ แร็นส ์– ดน็ีอง                

แซงต ์มาโล – มงแซ็งมแีชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร ์– ปารสี 

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :     17-26 ม.ีค. 2563 / 23 เม.ย.- 2 พ.ค./ 21-30 พ.ค. 63/ 18-27 ม.ิย. 63/ 23 

ก.ค.-1 ส.ค. 63/ 6-15 ส.ค. 63 / 17-26 ก.ย. 63 / 8- 17 ต.ค. 63 / 15 – 24 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์103,900 บาท : 12 – 21 เม.ย. 2563 
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10 วนั อนัซนีฝร ัง่เศส บวิตีฟู้ลวลิเลจ โรแมนตกิโรด้  

(Unseen France Beautiful Villages) 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง  มลิาน – ชารโ์มนกิซ ์– ข ึน้เขามงบลงัค ์– อวีวัร ์– อนัซ ี

 

00.40 น. ออกเดนิทางเมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG940 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 

ชั่วโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง ทัง้นี้สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และ

อาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ  

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชารโ์มนกิซ ์(Chamonix) (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชัว่โมง) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีอ่ยูใ่นประเทศฝร่ังเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คอื สวติเซอรแ์ลนด ์

ฝร่ังเศส และ อติาล ีจากนัน้น าทา่นขึน้เคเบิล้คาร ์ (Cable Car) ทีส่ถานีไอกลูดูมดิ ิ(Aiguille du Midi) หรอื

แปลวา่ “Needle of South” ในภาษาทอ้งถิน่ ขึน้สูจุ่ดชมววิยอดเขามงบลังคบ์นระดับความสงู 3,842 เมตร 

ทา่นสามารถชมเทอืกเขาแอลป์    อันงดงาม รวมถงึเป็นจุดชมววิยอดเขามงบลังค ์(Mont Blanc) ทีด่ทีีส่ดุ 

ยอดเขามงบลังค์เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ นับเป็นอกีหนึง่ยอดเขาสูงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิี ่ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนระหว่างประเทศฝร่ังเศสกับประเทศอติาล ีเป็นยอด
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เขาสงูทีส่ดุอันดับ 11 ของโลก โดยยอดเขามคีวามสงู ประมาณ 4,810 เมตร  เป็นยอดเขาทีม่ยีอดแหลม

ขรขุระบนยอดมหีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอวีัวร ์(Yvoire) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15  ชัว่โมง) หมูบ่า้น

ดอกไมอ้ันเกา่แก ่ถูกจัดอันดับใหเ้ป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ในประเทศฝร่ังเศส สรา้งขึน้ตัง้แต่ยุคกลาง 

อายกุว่า 700 ปี แต่ยังคงรักษาสภาพสิง่กอ่สรา้งต่างๆ รวมถงึประตูเมอืงและก าแพงอันเกา่แกไ่วไ้ดอ้ยา่งด ี

สว่นมากท ามาจากหนิและไม ้โดยตลอดสองขา้งทางถนนทีเ่ราเดนิจะเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีันสดใสประดับ

ตามอาคารบา้นเรอืน          เห็นแลว้สดชืน่ จนไดช้ือ่ว่าหมูบ่า้นดอกไม ้  หมูบ่า้นอวีัวรเ์ป็นอกีหนึง่หมูบ่า้น

ตอ้งหา้มพลาดในฝร่ังเศส             ซึง่สามารถเดนิเทีย่วโบสถป์ระจ าเมอืง ปราสาท ป้อมปราการ และสวน

ดอกไมส้วยๆ และส าหรับคนทีช่อบ         ชอ้ปป้ิง  ก็มรีา้นใหเ้ลอืกซือ้ของเพลนิๆกนัไดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่น

ไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความสวยงามของหมูบ่า้นอวีัวร ์ซ ึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาดหากมาเทีย่ว

ฝร่ังเศสใต ้

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอันซ ี(Annecy) (ระยะทาง 71 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อกีหนึง่

เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอนัดับตน้ๆของแควน้ โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบ

อนัซ ี(Annecy Lake) ในฝร่ังเศส เมอืงอนัซเีป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว (Haute-Savoie) บรเิวณ

ใจกลางเมอืงนัน้ถอืว่าเป็นส่วนทีโ่ดดเด่นของเมอืงเนื่องจากยังคงความเป็นเมอืงยุคกลางและยังเป็นทีต่ัง้

ของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษที ่14 มคีลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมอืง น าท่าน

ถ่ายรูปกับปาเลสเ์ดอไลล ์(Palais d'Isle) หรอื "คุกเกา่" สัญลักษณ์ของเมอืงอันซแีละเป็นหนึง่ในอนุสรณ์

สถานทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุของฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1132 ตัวอาคารถูกสรา้งขึน้

ในรูปทรงสามเหลี่ยมคลา้ยหัวเรือโบราณที่ทอดสมออยู่ในแม่น ้ าและถูกประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรีย์

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1900 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซ ี(Cathedrale Saint-

Pierre d'Annecy) มหาวหิารนกิายโรมันคาทอลกิและเป็นอนุสาวรยีแ์ห่งชาตทิีส่ าคัญแห่งหนึง่ของฝร่ังเศส 
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สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่16 ปัจจุบันมหาวหิารแห่งนี้ไดก้ลายเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมมากแหง่หนึง่ของจังหวัดโอต-ซาวัว และของแควน้โรนาลป์ 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Annecy Center Atria Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม อนัซ ี– บรูก์ ออง เบรซเซ–่ มากง – ชาลง ซูรโ์ซน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบูร์ก ออง เบรซเซ ่ (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นอกีเมอืงเล็กๆน่ารักๆตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโรน ซึง่ยังคงกลิน่อายของสถาปัตยกรรมใน

สมัยศตวรรษที ่15-16 น าท่านเขา้ชมอารามบรูก์ (Brou Royal Monastery) ซึง่เป็นอารามทีส่วยงามใน

ศลิปะแบบโกธคิ และยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีจั่ดเก็บศลิปะในสมยัศตวรรษที ่15 – ศตวรรษที ่20 ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษที ่15-16 ในเมอืงเกา่แห่งบรูก์ (Bourg 

Historical Centre) อสิระใหท้่าน      ไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามของเมอืงบูรก์ ออง 

เบรซเซ ่ไดเ้วลาน าทา่นเทีย่วชมเมอืง Pérouges เป็นชมุชนในเขต Ain ทางตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส 

เป็นเมอืงทีม่กี าแพงลอ้มรอบยคุกลางอยูห่า่งออกไป     30 กม. ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของลยีง ตัง้อยูบ่น

เนนิเขาเล็ก ๆ ทีม่องเห็นทุง่ราบของแมน่ ้า Ain  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมากง (Macon) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเมอืง

หลวงของจังหวัดโซเนลัวรใ์นแควน้บูรก์อญ ทีต่ัง้อยู่ทางตะวันออกของฝร่ังเศส เมอืงนี้เป็นเมอืงเล็กๆ แต่

แฝงดว้ยมนต์เสน่ห์ เนื่องจากเป็นเมอืงที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโรน และตัง้อยู่ในแควน้เบอร์กันดี เป็นเมืองที่มี

ธรรมชาตสิวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไมท้ีม่กีารจัดสวนอยา่งสวยงาม น าทา่นเดนิชมความน่ารักของเมอืงมา

กง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันแซงตโ์รลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ทีส่รา้งทอด

ยาวขา้มแมน่ ้าโรน ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปโบสถ ์อกิลสิ แซงต ์ปิแอร ์(Eglise Saint Pierre) ซึง่เป็นโบสถใ์จ

กลางเมอืงสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 น าท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถแ์ห่งนี ้

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่ (old town) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของตัวเมอืงเกา่มากง 

อกีเมอืงสวยแหง่ลุม่แมน่ ้าโรน ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชาลง ซรูโ์ซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมอืง

เล็กอกีเมอืงทีต่ัง้รมิแมน่ ้าชาลง (Saone) ในภมูภิาคบรูก์อนน ์ฟรองซ ์กงเต ของฝร่ังเศส เป็นอกีเมอืงเกา่แก่

อกีเมอืงของฝร่ังเศสตะวันออก และเป็นอกีเมอืงทีถู่กยดึครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณ น าท่านเทีย่วชม

เมอืงชาลง ซรูโ์ซน จากนัน้น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารชาลง-ซรู-์โซน หรอืเรยีกชือ่เต็มว่า อาสนวหิารนักบญุวนิ

เซนตแ์หง่ชาลง-ซรู-์โซน สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่11 แลว้เสร็จสมบรูณ์ในสมัยศตวรรษที ่18 และไดม้ี

การบูรณะในสมัยศตวรรษที ่19 มหาวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้ก่นักบุญวนิเซนตแ์ห่งซารากอสซา 

และมหาวหิารแหง่นีย้งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี ค.ศ. 1903 อกีดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Novotel Beaune Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ชาลง ซูรโ์ซน – เซมรู ์อ็อง โอซวั – เวเซอแล – บรูก์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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%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%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/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
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


Page 6 of 20 

 
 

 
 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซมรู ์อ็อง โอซวั (Semur En Auxois) (ระยะทาง 107 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 

ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีง่ดงามประหนึง่หลุดออกมาจากเทพนยิาย ตัง้อยูใ่นเขตแควน้ Burgundy ทางตอนกลาง

ของฝร่ังเศส มบีรเิวณทีต่ดิกับแมน่ ้า Armançon ตัวบา้นเรอืนมลีักษณะแบบบา้นสไตลฝ์ร่ังเศสในแถบชนบท

ยุคกลาง ตัง้เรยีงรายกันอย่างน่ารักมเีสน่หแ์บบสุดๆ ยิง่ถา้มองจากมุมทีต่ัง้มแีม่น ้าผ่าตรงกลางมสีะพาน Le 

pont Joly เชือ่มสองฝ่ังยิง่เป็นมมุไฮไลทท์ีถ่่ายรูปออกมาสวยมาก เดมิทเีมอืงแห่งนี้เป็นป้อมปราการชว่งมี

สงครามท าใหม้กี าแพงขนาดใหญ่ลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น รวมถงึบา้นเรอืนทีย่ังคงรักษาความโบราณไดอ้ยา่งด ี

และยงัมรีา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ ถอืไดว้่าเป็นเมอืงเล็กๆทมีเีสน่หท์ีน่่าคน้หาไมแ่พ ้

เมอืงอืน่ๆเลย น าท่านเทีย่วชมเมอืงพรอ้มเขา้ชม  มหาวหิารแห่งแมพ่ระ (Church of Our lady) มหาวหิาร

ประจ าเมอืง สรา้งขึน้ในปี 1225 ในศลิปะแบบโกธคิ จากนัน้     น าท่านชม Orle d Or Tower และสะพานหนิ

โรมันโบราณ Pinard Bridge อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงสวยตดิอันดับตน้ๆของฝร่ังเศส 

ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวเซอแล (Vezelay) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 

ชัว่โมง) 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงเวเซอแล (Vezelay) เป็นชมุชนในเขต Yonne ในภมูภิาคฝร่ังเศสทางตอนเหนือของ

ฝร่ังเศส    น าท่านเขา้ชมมหาวหิารนักบุญมารยีช์าวมักดาลาแห่งเวเซอแล ( Basilique Sainte-Marie-

Madeleine de Vézelay) เป็นบาซลิกิา ในอดีตเดมิเป็นแอบบยีข์องคณะเบเนดกิตนิและอารามกลูว์

น ี(Cluniac) ตัวมหาวหิารประกอบดว้ยการตกแต่งทีซ่บัซอ้นดว้ยรูปสลักเสลาดา้นหนา้, เหนือประตูทางเขา้ 

และหัวเสาทีถ่อืกันว่าเป็นงานฝีมอืชัน้เอกของสถาปัตยกรรมและศลิปะโรมาเนสกข์องบรูก์อญ แมว้่าบางสว่น

ของงานศลิปะจะถกูท าลายไปในระหวา่งการปฏวิัตฝิร่ังเศส นอกจากนี้มหาวหิารเวเซอแลและเนนิในบรเิวณเว

เซอแลยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ. 1979 อกีดว้ย ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงบรูช ์(Bourges) (ระยะทาง 106 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) หนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีง และยังเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารแซงตเ์อเตียนน์แห่งบูรก์ มหาวหิารทีถ่ือว่าเป็นหนึง่ในมรดกโลกใน

ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย สรา้งขึน้ระหวา่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 เป็นหนึง่ในผลงานชิน้เอกทีย่ ิง่ใหญข่อง

ศลิปะโกธคิ มหาวหิารบรูก์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี ค.ศ. 1862 และ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 โดยมหาวหิารถูกตกแต่งดว้ย

ประตมิากรรมและหนา้ต่างกระจกสมีคีวามน่าประทับใจเป็นพเิศษ นอกจากความงามทางสถาปัตยกรรมแลว้ 

มหาวหิารแห่งนี้ยังเป็นสิง่ยนืยันถงึอ านาจของครสิตจักร ในฝร่ังเศสยคุกลางอกีดว้ย จากนัน้     น าท่านชม 

ฌาคส ์เคอ พาเลซ (Jacques Coeur Palace) อกีหนึง่พระราชวังทีปั่จจุบันถูกเปลีย่นมาเป็นโรงแรมทีถ่อืว่า

เป็นหนึง่ในผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธคิตอนปลาย เป็นอาคารทีม่คีวามสง่างามและมคีวามโดดเด่น

ทางดา้นสถาปัตยกรรม ฌาคส ์เคอ พาเลซ เป็นหนึง่ในอาคารที่ดีและหรูหราที่สุด ต่อมาไดถู้กบรรจุไวใ้น

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%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%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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รายชือ่ของอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรข์องประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1840 ปัจจุบัน ฌาคส ์เคอ พาเล

ซไดก้ลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเมอืงบรูก์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Bourges Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ บรูก์ – บลวัร ์– อองเชร่ ์– น็องต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบลัวร ์(Blois) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ี

ความส าคัญศาสนาครสิตข์องฝร่ังเศสตัง้แต่ยคุกลางจนมาถงึปัจจุบัน มชีัยภูมติดิรมิแมน่ ้า Loire ตัง้อยูใ่น

จังหวัด Loir-et-Cher แควน้ Centre อยู่ทางตอนกลางของฝร่ังเศส น าท่านเขา้ชม พระราชวังบลัวร ์

(Château de Blois) ทีม่คีวามงดงามอยา่งคลาสสคิสไตลเ์รอเนสซองส ์ทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุก็คอื บันได

เวยีนหลักทีปี่กพระเจา้ฟร็องซวัที ่1 อกีองคป์ระกอบหนึง่ของพระราชวังทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 

บรเิวณเมอืงอาจไดรั้บความเสยีหายอยู่ไม่นอ้ยจากชว่งสงคราม แต่ก็มกีารบรูณะปรับปรุงใหก้ลับมาความ

งดงามแมไ้ม่เต็มรอ้ย หากก็ใหก้ลิน่อายยุคโบราณไม่นอ้ยทีเดียว นอกจากนี้บรเิวณลุ่มแม่น ้าลัวร์(Loir 

Valley) ยงัเป็นทีอ่ยูข่องกลุม่ปราสาทมากมาย           จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกอกีดว้ย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอองเชร่ ์(Angers) (ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) เมอืง

เกา่แกอ่กีเมอืงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดองัจ ูตัวเมอืงตัง้อยูบ่นน ้า

เมน (La Maine) อีกสาขาย่อยของแม่น ้าลัวร์ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทอองเช่ร์(Chateau of 

angers)  ลักษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าลัวร์  นับเป็นอกีหนึง่ปราสาทที่มปีระวัตอิัน

ยาวนานและเดนิทางเขา้ถงึไดไ้มย่าก ในกลุ่มปราสาทลุ่มแมน่ ้าลัวร์ ป้อมปราการแห่งนี้สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1230 โดยพระราชนิบีลานซแ์หง่กสัเตลและลกูชายคนเล็กของเธอเซนตห์ลยุส ์ โดยมลีักษณะเป็นก าแพงที่

มคีวามยาวเกอืบครึง่กโิลเมตรประกอบไปดว้ยเสาหนิและหนิปนู ในชว่งหนึง่ในทศวรรษที ่14 และ 15 นัน้

สถานที่แห่งนี้ไดเ้ป็นที่พ านักที่ราชวงศ์มักมาพ านักอยู่บ่อยครัง้ เมื่อปลายศตวรรษที่ 16 มกีารบูรณะ

ปรับเปลีย่นปราสาทและลดความสงูลงเล็กนอ้ยเพือ่ใหก้ลายเป็นป้อมปราการทีแ่ข็งแกร่งและพรอ้มส าหรับ

การสงคราม น าท่านเทีย่วชม Maison d Adam และ ถ่ายรูปกับ Verdun Bridge ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่

เมอืงน็องต ์(Nantes) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Oceania De France Hotel/ BW De La Regate Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  น็องต ์– โรซฟอร ์อ็อง แตร–์ แร็นส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงน็องต ์(Nantes) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องตกิในแควน้เปอเีดอลาลัวรใ์น

ฝร่ังเศส ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าลัวรท์างตะวันตกของฝร่ังเศส และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ล าดับทีห่ก น็องตเ์ป็นเมอืง

ส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องอดตีจังหวัดบรติาน ี ในปี ค.ศ. 2004 นติยสารไทมบ์รรยายน็องตว์่าเป็น "เมอืง

ทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในบรรดาเมอืงต่างๆ ในยุโรป” น าท่านเขา้ชม Chateau of the dukes of Brittany in 

Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญร่มิแมน่ ้าลัวร ์ ซึง่เป็นปราสาททีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรโ์ดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศสตัง้แต่ปี 1862 ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องดุ๊กแห่งบรติ

ตานรีะหวา่งศตวรรษที ่13 และศตวรรษที ่16 และในภายหลังก็ไดก้ลายเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องราชวงศฝ์ร่ังเศสใน

เขต เบรอตง รวมทั ้งไดข้ึ้นทะเบียนโดยกระทรวงวัฒนธรรมของฝร่ังเศสใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1862 จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารเซ็นตปี์แอร ์(Cathedral St. Pierre et St. Paul) 

น าท่านชม The Machines of the Isle of Nantes เป็นโครงการศลิปะการท่องเทีย่วและวัฒนธรรมทีต่ัง้อยู่

ในเมอืงน็องต ์ในอาคารเดมิของอูต่อ่เรอืเดมิในเมอืงทีเ่คยใชใ้นการกอ่สรา้งเรอื น าท่านชมการจัดแสดงผล

งานชิน้ใหญ่ๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่เมอืงน็องต ์

 

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%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%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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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโรซฟอร ์อ็อง แตร ์(Rochefort En Terre) (ระยะทาง 96 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) มบีรรยากาศเมอืงแบบยอ้นยคุทีต่ดิหนึง่ใน 100 ชมุชมทีง่ดงามมากทีส่ดุของฝร่ังเศส 

ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัด Morbihan แควน้ Brittany ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เดนิเขา้ไปแลว้เหมอืน

หลดุเขา้ไปในฝร่ังเศสยคุกลาง สถาปัตยกรรมอาคารทีย่ังคงรักษาบรรยากาศแบบดัง้เดมิอยา่งน่าประทับใจ 

ยิง่ชว่งฤดรูอ้นยิง่ยกระดับความสวยดว้ยดอกไมน้านาชนดิทีบ่านสะพร่ังรายลอ้มเมอืง ท าใหเ้มอืงทีด่โูบราณมี

สสีน้ขึน้ทันตาเห็น ตัวถนนก็ยังคงแบบโบราณ แมก้ระทั่งสิง่ของต่างๆอยา่งบ่อทีใ่ชต้ักน ้าก็ยังมใีหเ้ห็น ถอื

เป็นเมอืงทีส่วยงามและน่ามาเยอืนอกีแหง่ 

 

 

  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแร็นส ์(Rannes) (ระยะทาง 104 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของตกึอาคารสไตลเ์รอเนสซองสข์องยคุกลาง ตัง้อยูใ่นเขตแควน้ Brittany ทาง

ตะวันตกของฝร่ังเศส ในส่วนตัวเมืองอยู่บนเนินระหว่างที่มีแม่น ้าอีลและแม่น ้าวีแลนไหลมาบรรจบกัน

โดยเฉพาะ จัตรัุส        Place du Champ Jacquet ตัง้อยา่งโดดเด่นเป็นสง่าบรเิวณใจกลางเมอืง ลอ้มรอบ

ไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนทีม่สีถาปัตยกรรมการสรา้งสไตลฝ์ร่ังเศสดัง้เดมิ  น าทา่นชมมหาวหิารแซง็-ปีแยรแ์หง่

แรนทีอ่าจไมเ่ป็นทีรู่จ้ักมากนัก แต่เรยีกไดว้่ามคีวามงดงามแบบคลาสสกิมาก น าท่านเดนิเล่นเทีย่วชมเมอืง

และใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Rennes Centre Gare Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด      แร็นส ์– ดน็ีอง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมแีชล  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงดน็ีอง (Dinan) (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ี

ก าแพงลอ้มรอบใน Breton และเป็นชมุชนในเขต Côtes-d'Armor ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส บา้น

ในเมอืงดน็ีองสว่นใหญนั่น้จะเป็นบา้นทีส่รา้งขึน้มาดว้ยไมท้ัง้ส ิน้ และสว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ (Old 

town) โดยจะมจีดุทีส่งัเกตเุห็นไดง้า่ยๆน่ันก็คอื คานไมแ้บบโคง้ และชานบา้นทีว่างพักอยูบ่นเสาไมต้น้ใหญ ่

เจา้ชานบา้นแบบนี้ ชาวฝร่ังเศสเรยีกกันว่า "Maison à Porche" น าท่านเดนิเล่นและชมความคลาสสคิและ

ความสวยงามของบา้นไมย้คุโบราณในสมัยศตวรรษที ่15  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแซ็งมาโล 

(St. Malo) เมอืงประวัตศิาสตรร์มิทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส และเคยเป็นศูนยก์ลางของ โจร

สลัด ที่บุกปลน้เรือสนิคา้ระหว่างการเดนิทางในช่องแคบอังกฤษอกีดว้ย เมอืงนี้ตัง้อยู่ในแควน้บรทิทาน ี

(Brittany) หรอืแควน้เบรอตาญ (Bretagne) มชีือ่เสยีงเรยีงนามว่าเป็นเมอืงท่าทีส่วยงามและเป็นทีช่ ืน่ชอบ

ของชาวยุโรปเป็นพเิศษ ตรงท่าเรอืจะถูกลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงสูงและป้อมปราการที่มคีวามยาวกว่า 2 

กโิลเมตร ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นเมอืงโจรสลัด น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ประตูเมอืงของแซงตม์าโลนัน้มชีือ่

วา่ "The Saint Vincent Gate" เริม่สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 และแลว้เสร็จในศตวรรษที ่18 ประตูเมอืงนี้

เป็นทางเขา้ไปสู่ตัวเมอืงเก่าหรอื Old Town ของแซงต์มาโล น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงประวัตศิาสตร์ที่

สวยงามอกีแหง่หนึง่ของฝร่ังเศส 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมงแซ็ง มแีชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

45 นาท)ี วหิารทีต่ัง้อยูบ่นเกาะโดดเดีย่วกลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บรเิวณจังหวัดม็องช ์แควน้บัส-นอรม์ังดี

ของประเทศฝร่ังเศส ไดรั้บประกาศจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979 ในปีหนึ่งจะมี

นักท่องเทีย่วไปเยีย่มเยอืนมงแซงต ์มแิชลกว่า 3 ลา้น 2 แสนคน ซึง่ท าใหท้ีน่ี่เป็นสถานทีท่่องเทีย่งยอด

นยิมอนัดับที ่3 ของประเทศฝร่ังเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์าย น าท่านเขา้ชมวหิารมง

แซ็ง มแีชล (Abbaye Mont Saint Michel) โบสถบ์นยอดเขาทีม่คีวามโดดเด่น สรา้งอยูบ่นเกาะเริม่ตัง้แต ่

ค.ศ.708 เมือ่ Aubert เจา้อาวาสโบสถเ์มอืง Avranches สรา้งโบสถบ์นเกาะนี้ตามบัญชาของ นักบญุมเิชล 

(Saint-Michel) ซึง่มาใหน้ิมติหลายครัง้ การสรา้งโบสถน์ี้ล าบากยากเข็ญเพราะตอ้งน าหนิแกรนิตมาจาก 

Iles Chaussey หรอืจาก Bretagne  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Mercure Mont St. Michel Hotel / Relais St. Michel Hotel **** หรอื

เทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปด มงแซ็งมแีชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร ์– เกอรเ์บอรอย – ปารสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาเยอ (Bayeux) (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมอืงนี้

เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยรอ่งรอยของประวัตศิาสตรใ์นชว่งสงครามเย็น และสงครามโลกครัง้ทีส่อง น าท่านเดนิ

เลน่เทีย่วชมเมอืงบาเยอ  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอาสนวหิารแมพ่ระแหง่บาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de 

Bayeux) เป็นอาสนวหิารโรมนัคาทอลกิ สถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนัเป็นแบบนอรม์นั-โรมาเนสก ์อาสน

วหิารบาเยอมฐีานะเป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิหง่ฝร่ังเศสดว้ย อาสนวหิารบาเยอทีไ่ดรั้บการเสกเป็นอาสนวหิาร

ในปี ค.ศ. 1077 เฉพาะพระพักตรข์องวลิเลยีม ดยกุแหง่นอรม์็องดแีละพระมหากษัตรยิอ์งักฤษ อาสนวหิารบา

เยอเป็นสถานที่ที่ดยุกวลิเลยีมแห่งนอร์ม็องดีบังคับใหฮ้าโรลด ์กอดวนิสันใหส้ัตยาบันที่น าไปสู่การพชิติ

องักฤษของชาวนอรม์นั และอาสนวหิารบาเยอไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรเ์มือ่ปี 

ค.ศ. 1862 อกีดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอ็องเฟลอร ์(Honfluer) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

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%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%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
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%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%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


Page 12 of 20 

 
 

 
 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอ็องเฟลอร ์เมอืงทา่เล็กๆของแควน้นอรม์องด ีซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังทางตอนใตข้องบรเิวณ

ปากแมน่ ้าแซน ปัจจบุนัเมอืงเล็กๆแหง่นีเ้ป็นทีรู่จ้ักกนัในนามของเมอืงทา่เกา่แกท่ีง่ดงามแหง่หนึง่ของ

ฝร่ังเศส น าทา่นเดนิชมทา่เรอืเกา่แก ่รวมไปถงึอาคาร รา้นอาหาร ทีม่ไีวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน

มากมาย สมัผัสเสน่ห ์ของเมอืงทา่แหง่นีด้ว้ยการเดนิไปชมเรอืยอชทแ์ละเรอืประมงทีม่ากไปดว้ยสสีนัอนั

สดใส จากนัน้น าทา่นสูย่า่นเมอืงเกา่ เพือ่ไปชมความเกา่แกข่อง โบสถ ์เซนต ์แคทเทอรนีส ์(Saint-

Catherine's Church) โบสถไ์มอ้นัเกา่แกข่องเมอืง ทีถ่กูสรา้งขึน้โดย shipmakers ในชว่งศตวรรษที ่15 ชืน่

ชมในความงดงามของตัวอาคารทีส่รา้งขึน้ดว้ยประตมิากรรมจากไม ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูก่รงุ

ปารสี (Paris) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Pont De Sevres Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ ปารสี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่บรเิวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึง่เป็นจุดชมหอไอเฟลทีส่วยทีสุ่ด สัญลักษณ์ของนครหลวง

ปารีส หอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนชองป์เดอ มารส ์บรเิวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็น

สญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกี

ดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศัย 
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09.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชคอนิ และท า Tax Refund 

12.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG931 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.20 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

10 วนั อนัซนีฝร ัง่เศส บวิตีฟ้ลูวลิเลจ โรแมนตกิโรด้  

(Unseen France Beautiful Villages) 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :     17-26 ม.ีค. 2563 / 23 เม.ย.- 2 พ.ค./ 21-30 พ.ค. 63/ 18-27 ม.ิย. 63/ 23 

ก.ค.-1 ส.ค. 63/ 6-15 ส.ค. 63 / 17-26 ก.ย. 63 / 8- 17 ต.ค. 63 / 15 – 24 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์103,900 บาท :    12 – 21 เม.ย. 2563 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ม.ีค. – ต.ค. 

63 

สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 99,900 103,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 15,000 16,000 

เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 95,900 99,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่

ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ)่  BKK-MXP//CDG-BKK  27,000 30,000 
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มวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักคนืใหท้า่นละ 3,000 3,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7 มกราคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ,ุ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น(หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่หรอืมดัจ าตัว๋)(เมษายน-ธันวาคม 

ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 
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ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ฝร ัง่เศส 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา จะตอ้งเห็นคิว้และใบห ู ชดัเจน (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 

เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

***ความสงูหนา้ผากจนถงึคาง ตอ้งมขีนาดระหวา่ง 32-36 มม.เทา่น ัน้*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
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7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เทา่นัน้!!!) 

- Bank Statement (รายการเดนิบญัช)ี ใชเ้ป็นบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ทีอ่อกโดยทางธนาคาร ระบชุือ่

เจา้ของบญัชใีหถ้กูตอ้งครบถว้นตามตัวสะกดในพาสปอรต์ มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ และ มี

ยอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

************* ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 

 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไมส่ามารถใชเ้ป็นบญัชหีลักในการยืน่ได)้  

     ทา่นตอ้งใชบ้ญัชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชฝีากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

**กรณีรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี ้

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดชือ่ใหถ้กูตามพาสปอรต์  
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- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
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8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


