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Code: IE04-CRUISE-RHONECRUISE-11TK-APR-99-MN0203 

11 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โรน (ฝร ัง่เศส) 

A Rosa Stella River Cruise 

เรอืแมน่ ำ้ระดบัพรเีมยีม Premium – Arosa Cruise 

 

 

***โปรโมช ัน่...สำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK)*** 

10 – 20 เมษำยน 2563 

เร ิม่ตน้ที…่.  99,900 บำท  

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัรพ์ำเทีย่ว, WIFI บนเรอื, อำหำร, เครือ่งดืม่ และทปิ…. ไมร่วมวซีำ่เชงเกน้) 

ลยีง – ชำลง ซูร ์โซน – มำกง – เทรวรู ์– ชำโตวเ์นฟิ ดวู ์โปป - อำวญีง – อำรล์ส ์– ววีเีย – ลำวลูเต 

(พเิศษ พกัคำ้ง 1 คนืที ่เมอืงลยีง) 
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ขอสงวนสทิธิห์ำกเรอืมกีำรปรบัเปลีย่นทำ่เทยีบเรอื ซึง่ทำงทวัรจ์ะท ำกำรแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบลว่งหนำ้ตอ่ไป 

เรอืแมน่ ำ้ระดบัพรเีมยีม - Arosa Stella Cruise 

 

 

เสน้ทำงเดนิเรอื ลอ่งแมน่ ำ้โรน 
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11 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โรน (ฝร ัง่เศส) 

ลยีง – ชำลง ซูร ์โซน – มำกง – เทรวรู ์– ชำโตวเ์นฟิ ดวู ์โปป - อำวญีง – อำรล์ส ์– ววีเีย – ลำวลูเต 

 

10 เมษำยน 2563  กรงุเทพมหำนคร  

 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U ประตูทางเขา้ที ่ 9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสาร 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.45 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิมบีรกิาร อาหารค ่าและอาหาร

เชา้ 

 

11 เมษำยน 2563  อสิตนับลู – ลยีง 

 

04.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิเป็น TK 1807 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย (สนามบนิแหง่ใหมม่ขีนาดใหญม่าก) 

08.15 น. ออกเดนิทางจากอสิตันบลู สู ่สนามบนิลยีง ประเทศฝร่ังเศส (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

10.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิลยีง ประเทศฝร่ังเศส ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงลยีง (Lyon) ซึง่ องคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1998 น าทา่นผา่นชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จัตรัุสขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง

ลยีง โดยจัตรัุสนีไ้ดรั้บการออกแบบใหมอ่ยา่งสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศลิปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ 

ลยีง (Hotel de Ville) น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั อาคารศาลากลางเมอืงลยีง (City Hall) โดยอาคารถูกสรา้งขึน้

ในศตวรรษที ่17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถอืว่าเป็นหนึง่ในอาคารเก่าแก่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงลยีง  น าท่าน

ถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า (Opera house) อกีหนึง่อาคารประวัตศิาสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงขา้มกับศาลาว่าการเมอืง 

โดยอาคารถูกสรา้งขึน้ใน ชว่งปี ค.ศ. 1826 สรา้งขึน้โดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบ

ใหมอ่ยา่งสมบรูณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารเปิดขึน้มาใหมใ่นปี ค.ศ.1993 ไดเ้วลาน าท่านชม โบสถ์
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แซง นเิช ่(St. Nizier church) อกีหนึง่ครสิตจักรทีถู่กสรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิ เป็นโบสถท์ีม่คีวามโดดเด่น

ทางดา้นสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป็นหนึง่ในอาคารทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรท์ี่

ส าคัญแหง่หนึง่ของเมอืงลยีง จากนัน้น าทา่นชมมหาวหิารเซนตจ์อหน์ (Cathedral of St. John) หรอื วหิาร

ลยีง (Lyon Cathedral) เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ โดยวหิารถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพัง

ของโบสถเ์กา่จากศตวรรษที ่6 โดยสิง่ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของวหิารแหง่นี ้คอื นาฬกิาดาราศาสตรจ์ากศตวรรษที ่

14  

17.00 น. น าทา่นเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ Arosa Stella Cruise 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

21.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืลยีง (Lyon) มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงชาลง ซรูโ์ซน 

 

 

12 เมษำยน 2563  ชำลง ซูร ์โซน – มำกง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 เรอืส าราญจะค่อยๆล่องผ่านแมน่ ้าโรนน์ อสิระใหท้่านไดช้มทัศนียภาพเมอืงเก่า และปราสาทเกา่ ซึง่สรา้ง

เรยีงรายรมิแมน่ ้าโรนน ์รวมถงึไรอ่งุน่ทีม่กีารปลกูในบรเิวณนีอ้กีดว้ย นับเป็นอกีหนึง่ทัศนยีภาพทีส่วยงามของ

ทวิทัศนแ์ละภมูปิระเทศแหง่ลุม่น ้าโรนน์ 

 

12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืชาลง ซรูโ์ซน (Chalon-sur-Saone) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงชาลง ซรูโ์ซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมอืงเล็กอกีเมอืงทีต่ัง้รมิแมน่ ้าชาลง (Saone) 

ในภมูภิาคบูรก์อนน์ ฟรองต ์กงเต ของฝร่ังเศส เป็นอกีเมอืงเกา่แกอ่กีเมอืงของฝร่ังเศสตะวันออก และเป็น

อกีเมอืงทีถ่กูยดึครองโดยอาณาจักรโรมนัโบราณ น าทา่นเทีย่วชมเมอืงชาลง ซรูโ์ซน จากนัน้น าท่านเขา้ชม

มหาวหิารชาลง-ซรู-์โซน หรอืเรยีกชือ่เต็มว่า อาสนวหิารนักบญุวนิเซนตแ์ห่งชาลง-ซรู-์โซน (Cathedral 

Saint Vincent de Chalon) สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่11 แลว้เสร็จสมบรูณ์ในสมยัศตวรรษที ่18 และได ้

มกีารบรูณะในสมัยศตวรรษที ่19 มหาวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้กนั่กบญุวนิเซนตแ์ห่งซารากอสซา 

และมหาวหิารแห่งนี้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร์ เมือ่ปี ค.ศ. 1903 อกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถอ์กิรสิ เซ็นตปี์แอร ์(Eglise Saint Pierre) ซึง่เป็นโบสถท์ีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่

18 ในศลิปะแบบบาโรค แต่ดา้นนอกตกแต่งแบบไบเซนไทน์ ไดเ้วลาน าท่านเทีย่วชมจัตุรัสเซ็นตว์นิเซ็นต ์

(Place Saint Vincent) ซึง่มรีา้นคา้และหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมายนับเป็นอกีหนึง่จัตรัุสทีม่คีวามสวยงามและมี

ชวีติชวีาอกีแหง่ของฝร่ังเศส 

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงชาลง ซรูโ์ซน (Chalon-sur-Saone) สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงมากง 

 

13 เมษำยน 2563  มำกง – บรูก์ ออง เบรซเซ ่

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
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02.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืเมอืงมากง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบรูก์ ออง เบรซเซ ่ (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 32 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 35 นาท)ี เป็นอกีเมอืงเล็กๆน่ารักๆตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโรน ซึง่ยังคงกลิน่อายของสถาปัตยกรรมในสมัย

ศตวรรษที ่15-16 น าท่านเขา้ชมอารามบรูก์ (Brou Royal Monastery) ซึง่เป็นอารามทีส่วยงามในศลิปะ

แบบโกธคิ และยังเป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดเก็บศลิปะในสมัยศตวรรษที ่15 – ศตวรรษที ่20 ไดเ้วลาน าท่านเดนิ

ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษที ่15-16 ในเมอืงเก่าแห่งบูรก์ (Bourg 

Historical Centre) อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามของเมอืงบรูก์ ออง เบรซเซ ่

จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงมากงน าท่านเทีย่วชมเมอืงมากง (Macon) เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโซเนลัวร์

ในแควน้บรูก์อญ ทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกของฝร่ังเศส เมอืงนี้เป็นเมอืงเล็กๆ แต่แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห ์เนื่องจาก

เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าโรน และตัง้อยู่ในแควน้เบอรก์ันด ีเป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม โดยเฉพาะสวน

ดอกไมท้ีม่กีารจัดสวนอยา่งสวยงาม น าทา่นเดนิชมความน่ารักของเมอืงมากง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ

สะพานโรมันแซงตโ์รลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ทีส่รา้งทอดยาวขา้มแมน่ ้าโรน ไดเ้วลาน าท่าน

เขา้ชมโบสถ ์อกิลสิ แซงต ์ปิแอร ์(Eglise Saint Pierre) ซึง่เป็นโบสถใ์จกลางเมอืงสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษ

ที ่18 น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและความเกา่แกข่องโบสถแ์ห่งนี้ จากนัน้น าท่านเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่ 

(old town) ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของตัวเมอืงเกา่มากง อกีเมอืงสวยแหง่ลุม่แมน่ ้าโรน 

 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

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
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14.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงมากง มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเทรวรู ์

18.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเทรวรู ์(Trevoux) 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเทรว์ ู(Trevoux) เมอืงเล็กๆรมิฝ่ังแมน่ ้าโซน น าทา่นเทีย่วชมทา่เรอื Rue du Port ซึง่มี

หมูอ่าคารโบราณทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่15-16 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาโบราณ (Old 

Parliament) ซึง่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่18-19 น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬกิาประจ าเมอืง (Clock Tower) 

ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 

19.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงเทรวรู ์มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืลยีง 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

22.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืลยีง 

 

14 เมษำยน 2563  ลยีง – แซ็ง เอเตยีน – ลยีง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแซง็ เอเตยีน (Saint Etienne) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

เมอืงทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดลัวร์ และ

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสิง่ทอและการฟอกยอ้ม ผลติเหล็กกลา้เจอือาวุธและกระสุน เป็นเมอืงแรก ๆ ของ

ฝร่ังเศสทีม่กีารปฏวิัตอิตุสาหกรรม น าทา่นชม จัตรัุสชอง ชวัเรส จัตรัุสใจกลางเมอืงแซง็ เอเตยีน ตัง้ชือ่เพือ่

เป็นอนุสรณ์แก ่นาย ชอง ชวัเรส นักการเมอืงชาวฝร่ังเศสผูฝ่ั้งใฝ่สังคมนยิม และต่อตา้นความรุนแรงในยุค

สงครามโลกครัง้ที ่1 และถูกลอบสังหารทีก่รุงปารสีเมือ่ปี ค.ศ.1914 แวะถ่ายรูปกับโบสถเ์ซนต ์ชารล์ส ์

(St.Charles Cathedral) โบสถโ์รมันคาธอลกิ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1912 เป็นอนุสรณ์แด่นักบญุ ชารล์ส ์โบ

โรมโิอ (Saint Charles Boromeo) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงลยีง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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บา่ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิเล่นภายในเมอืงลยีงตามอัธยาศัย แต่ท่านตอ้งกลับขึน้เรอืส าราญกอ่น 13.30 

น.  

 

14.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืเมอืงลยีง เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงชาโตวเ์นฟิ ดวู ์โปป 

 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

15 เมษำยน 2563  ชำโตวเ์นฟิ ดวูโ์ปป – อำวญีง  – เรอมแูลงส ์– นมีส ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

10.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอื ชาโตวเ์นฟิ ดวูโ์ปป (Chateauneuf-du-Pape) 

 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและเดนิเลน่ภายในเมอืงชาโตวเ์นฟิ ดวูโ์ปป ซึง่มฉีากหลังเป็นอารามโบราณบนเนนิ

เขาสงู เรอืจะท าการจอดเทยีบทา่ประมาณ 30 นาท ีหรอืทา่นจะเลอืกเก็บภาพคามสวยงามของเมอืงจาก

ดาดฟ้าของเรอืส าราญ 

11.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืชาโตวเ์นฟิ ดวูโ์ปป (Chateauneuf-du-Pape) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

13.30 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงอาวญีง 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเรอมแูลงส ์(Remoulins) (ระยะทาง 22 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี 

เมอืงเล็กๆ ในจังหวัดการ ์แควน้ล็องกด็์อก-รซูยีง ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานโรมนั

ปงดวูก์ารด์ (Pont du Gard) สะพานสง่น ้าโรมันโบราณสรา้งโดยจักรวรรดโิรมัน สรา้งพาดผ่านแมน่ ้าการด์ง 

เป็นสว่นหนึง่ของระบบสง่น ้าของเมอืงนมีส ์มคีวามยาวกวา่ 50 กโิลเมตร เพือ่สง่น ้าจากจากเมอืงอวูแ์ซ็ส นัก

ประวัตศิาสตรค์าดการณ์ว่าสะพานถูกสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่1 โดยสะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานส่งน ้าที่

สรา้งในสมัยจักรวรรดโิรมันทีย่ังคงสภาพทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดแห่งหนึง่ รองจากสะพานส่งน ้าแห่งเซโกเบยี และ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงนีมส ์น าท่านเทีย่ว

ชมเมอืงนีมส์ (Nims) ซึง่เป็นเมอืงที่มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนาน ซึง่มีความเก่าแก่ยอ้นไปถงึยุคโรมัน 

นอกจากนี้เมอืงนีมสย์ังเป็นทีรู่จั้กกันในประวัตศิาสตรส์ าหรับสิง่ทอ น าท่านชม 3 โบราณสถานทีส่ าคัญแห่ง

เมอืงนีมส ์คอื อัฒจันทรแ์บบโรมันโบราณ (Arena), วหิารโรมัน (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour 

Magne) ซึง่สถานทีท่ัง้สามยังคงอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ จนเมอืงนีมสไ์ดถู้กเรยีกเป็น"กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส" 

เลยทเีดยีว ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

16 เมษำยน 2563  อำวญีง – อำรล์ส ์
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.30 น. น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอาวญีง (Avignon) เป็นเมอืงหลัก (Chef-lieu) ของเขตจังหวัดโวกลูซ แควน้พรอว็อง

ซาลป์โกตดาซรูท์างภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโรน เมอืงอาวญีง ไดถู้กขนานนามว่า 

"เมอืงแห่งพระสันตะปาปา" เนื่องจากในอดตีนัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ตัง้แต่ปีค.ศ. 

1309 - ค.ศ. 1423 ในชว่งของการแตกแยกครัง้ใหญ่ของครสิตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวญีง

ยังเป็นหนึ่งในไม่กีเ่มอืงในประเทศฝร่ังเศสทีย่ังมกี าแพงเมอืงเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมศีูนย์

ประวัตศิาสตร์ น าท่านเขา้ชมพระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนัน้น าท่านถ่ายรูป

กับ สะพานอาวีญง ซึง่ยังอยู่ในสภาพดี ซึง่ทัง้หมดนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยเูนสโก เมือ่ปีค.ศ. 1995  

 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

12.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงอาวญีง สูท่า่เรอืเมอืงอารล์ส ์(Arles) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอาร์ลส ์(Arles) อกีหนึง่เมอืงประวัตศิาสตรโ์บราณทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้าโรน (Rhone 

river) ในจังหวัดบชูส-์ด-ูโรน (Bouches-du-Rhône) ของแควน้โพรวองซ ์(Provence) แควน้ทีอ่ยูท่างตอน

ใตข้องประเทศฝร่ังเศส เมอืงอารล์สส์ ์เป็นเมอืงทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเด่นในดา้นของโบราณสถานส าคัญที่

มมีาตัง้แต่ยุคสมัยโรมาเนสก ์และดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของเมอืงน่ันเอง ทีเ่ป็นสาเหตุใหอ้งคก์าร

ยูเนสโกยกใหเ้มอืงอารล์ส ์เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  น าท่านเขา้ชมสนามกฬีาโรมันโบราณ 

(Roman Arena) หรอื โรมัน แอมฟิเธยีเตอร ์(Roman Ampthitheatre) ตกึรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่

สรา้งขึน้ประมาณ ชว่งศตวรรษที ่1 ภายในมอีัฒจรรยส์ าหรับคนน่ังชมการแสดงต่างๆ หนึง่ในโบราณสถาน

โรมันที่ถูกยกใหเ้ป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นน าท่านชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรตคิุส 

(Roman theatre and Cryptoporticus) ซึง่ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กันกับสนามกฬีา ชมโรงละคารกลางแจง้และชม

ทางเดนิใตด้นิสถาปัตยกรรมโรมันโบราณทีม่คีวามเกา่แกม่ากแห่งหนึง่ของเมอืง จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ 

โบสถแ์ซงต ์โทรแปงค ์(St.Trophime Church) เป็นโบสถท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งชว่งศตวรรษที ่3 สรา้งขึน้ใน

แบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถแ์ห่งนี้ถอืว่าเป็นโบสถแ์ห่งบชิอบคนแรกของเมอืงอารล์ส ์อกี

ดว้ย จากนัน้น าท่านชม สสุานอาลสีกอง (Necropolis of Alyscamps) ซึง่เป็นสสุานทีม่ขีนาดใหญ่ทีถ่อืว่า

เป็นหนึง่ในสสุานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโลกก็วา่ได ้โดยสสุานโรมันโบราณแห่งนี้มนัีกท่องเทีย่วเดนิทาง

มากเยือนมากพอๆกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในเมือง ภายในสุสานมีโบสถ์ยุคกลาง อย่างโบสถ์ Saint 

Honoratus และอืน่ๆ ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นซากปรักหักพัง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%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%82%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%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%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%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/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1309
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1309
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1423
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%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
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%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
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1995
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18.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

17 เมษำยน 2563  ววีเีย – ลำวลูเต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืววีเีย (Viviers) 

 อสิระใหท้่านเทีย่วชมเมอืงววีเีย (Viviers) อกีเมอืงเล็กน่ารักๆแห่งลุ่มแมน่ ้าโรนทางตอนใตข้องฝร่ังเศส น า

ท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารววีเีย เรยีกชือ่เต็มว่า อาสนวหิารนักบญุวนิเซนตแ์ห่งววีเีย เป็นอาสนวหิารในนกิาย

โรมันคาทอลกิ เป็นทีต่ัง้ของมขุนายก ประจ ามขุมณฑลววีเีย (Diocese of Viviers) ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่

4  สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหนั้กบญุวนิเซนตแ์ห่งซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวหิารแห่งนี้ไดข้ ึน้

ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปีค.ศ. 1906  (เนือ่งจากเรอืจอดเทยีบทา่เพยีง 30 นาท)ี 

08.30 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงววีเีย สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงลาวลูเต 

 อสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชมทัศนยีภาพสองฝ่ังแมน่ ้าโรน และเมอืงเล็กๆ ตลอดจนธรรมชาตอินัสวยงาม 

12.30 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงลาวลูเต 

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%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%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._1906
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 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงลาวลูเต (La Voulte) น าทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทลาวลูเต (Chateau de la Voulte-sur-

Rhone) ซึง่เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในศลิปะแบบเรเนซองส ์และเป็นฉากหลังของเมอืงท่านสามารถถ่ายรูป

ความน่ารักของเมอืงเล็กๆแหง่นีไ้ดจ้ากดาดฟ้าของเรอื 

13.15 น. น าทา่นกลับสูเ่รอืส าราญ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

13.30 น.  เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงลาวลูเต มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงลยีง 

 อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อน และ ผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเก็บภาพความสวยงามของสองฝ่ังแม่น ้าโรน จาก

ดาดฟ้าของเรอื หรอืจะเลอืกท ากจิกรรมผอ่นคลายทีท่างเรอืมบีรกิาร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋า

ลง 

 จากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชี

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัร

เครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่่านเช็คอนิโดย

อตัโนมตั ิ

 

18 เมษำยน 2563  ลยีง – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง (พกัคำ้ง 1 คนื)  

 

03.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืลยีง (Lyon) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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08.00 น. น าทา่นเชค็เอาทอ์อกจากเรอืส าราญ 

 น าท่านเขา้ชมมหาวหิารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวเิออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวหิาร

เก่าแก่ทีถู่กสรา้งขึน้บนเขาในชว่งระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตัวอาคารถูกสรา้งขึน้แบบสถาปัตยกรรม

ผสมผสาน 2 สไตลค์อื แบบโรมนัและไบเซนไทน ์นอกจากนีม้หาวหิารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวเิออยงัถกูรวม

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ัง้หมดของลยีง และไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 

1998 จากนัน้น าทา่นชม โรงละครโบราณโฟวเิออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมันโบราณ

ถูกสรา้งขึน้ถัดจากเนนิเขา โดยโรงละครมีทีน่ั่งส าหรับผูช้มถงึ 10,000 คน ปัจจุบันโรงละครเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วหลัก รวมไปถงึสถานทีท่างวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิ หรอื Republic Street (Rue de la Republique) ซึง่เป็นถนนชอ้ปป้ิงสตรที

ขนาดใหญท่ีส่ดุในลยีง และยงัมหีา้งรา้นคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Lyon Hotel**** หรอืเทยีบเทำ่ 
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19 เมษำยน 2563  ลยีง – อสิตนับลุ - กรงุเทพมหำนคร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลยีง (LYS) เพือ่เชค็อนิและท า Tax Refund  

11.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิลยีง สู ่สนามบนิอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิ TK1808 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

15.45 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง 

17.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 58 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค ่า, อาหาร

เชา้ 

 

20 เมษำยน 2563  กรงุเทพมหำนคร 

07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

11 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โรน (ฝร ัง่เศส) 

เรอืแมน่ ำ้ระดบั Premium – Arosa Cruise 

รำคำทวัร ์99,900 บำท   :  10-20 เมษำยน 2563 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 10-20 เมษำยน 2563 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่หอ้งมหีนำ้ตำ่ง Outside cabin) ทา่นละ 99,900 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (คดิทีห่อ้งพักแบบ Outside Cabin ซึง่เป็นราคาเริม่) 10,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมรีะเบยีงเปิดออกได ้ (ช ัน้ 2) 

(พกัหอ้งคู ่River -Juliette Balcony) ทา่นละ 

10,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมรีะเบยีงเปิดออกได ้ (ช ัน้ 3) 14,000 
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(พกัหอ้งคู ่River -Juliette Balcony) ทา่นละ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  94,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(รำคำยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

85,000 – 110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่  (ไมร่วมตัว๋ BKK-IST-LYS-IST-BKK) 25,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หรอืไมต่อ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไมร่วมคำ่วซีำ่ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7 กนัยายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 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) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุเมอืง 

 คา่ Gratuities หรอื Service fee บนเรอื  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

 บรกิาร WIFI บนเรอืตลอดการเดนิทาง พรอ้มอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วมถงึ 
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 คำ่วซีำ่เชงเกน้ ประมำณ 3,300 – 3,500 บำท 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ำรองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทำงพกัเดีย่ว) ทำ่นละ 71,000 บำท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 35% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จดักำรต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ 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 ้
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 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 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) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสญูหำย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก
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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 ้ 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ฝร ัง่เศส 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานทตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถำ่ยสหีนำ้ตรง ขนำด 3.5 x 4.5 มม. 2 รปู พืน้ฉำกหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีำว (อยำ่ถำ่ยเอง เพรำะพืน้

เป็นสเีทำ ใชไ้มไ่ด)้ หำ้มสวมแวน่สำยตำ (รปูถำ่ยตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถำนทตูมกีำรเทยีบรปู

กบัหนำ้วซีำ่ทีเ่คยได)้  

***ควำมสงูหนำ้ผำกจนถงึคำง ตอ้งมขีนำดระหวำ่ง 32-36 มม.เทำ่น ั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) 

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 (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
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จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานทตูและประเทศ) 

- 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 :   

- Bank statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท  

ตอ่การรับรอง 1 ทา่น ยอดสดุทา้ยตอ้งอพัเดต ไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันทีย่ืน่วซีา่ 

 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

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

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 



Page 21 of 21 

 
 

 
 

โปรดทรำบ 
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 ์

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 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


