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Code: IH14-FRA-UnseenBeautifulSmallVillages-10TG-Mar-Oct-99-115-A220204 

10 วนั อนัซนีฝร ัง่เศส (Beautiful Small Villages) 

 

 
 

บนิตรงสูซู่รคิ และ บนิกลบัจากปารสี โดยการบนิไทย 
 มนีาคม - ตลุาคม 2565 

เร ิม่ตน้ 99,900 บาท  
(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมทปิตา่งๆแลว้)  

ซูรคิ – 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. 65  
ราคาทวัร ์115,900 บาท :  8-17 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.-8 พ.ค. 65 / 20-29 พ.ค. 65 / 17-26 ม.ิย. 65 / 15-
24 ก.ค. 65 / 12-21 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 
 
 
 
 

 



Page 2 of 16 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  
 
21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
หมายเหต ุ  ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเช็คอนิ ทา่นทีฉ่ดี

วคัซนี SV, SP และ Boost ดว้ย AZ เมือ่ไปถงึฝร ัง่เศส จะนําทา่นไปทีร่า้นยาเพือ่ทํา France 
Health Pass คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทวัร ์(อพัเดตขอ้มลูเขา้ประเทศฝร ัง่เศส 16/11/2021)  
สําหรบัทา่นทีฉ่ดี AZ หรอื mRNA ครบ 2 เข็ม สามารถทํา France Health Pass ออนไลนไ์ด ้มี
คา่ใชจ้า่ย 36 Euro (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 
 

วนัทีส่อง  ซูรคิ  – ชารโ์มนกิซ ์– ข ึน้เขามงบลงัค ์– อวีวัร ์– อนัซ ี
 
00.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิ  TG970 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 11.30 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรแ์ละจอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง ทัง้นีส้ายการบนิฯ มบีรกิาร 
อาหารคํ่า และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ  

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงชารโ์มนกิซ ์ (Chamonix) (ระยะทาง 294 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง  4 ชัว่โมง) เป็น
หมูบ่า้นเล็กๆทีอ่ยูใ่นประเทศฝร่ังเศส ตรงพรมแดนระหวา่งสามประเทศ คอื สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส และ 
อติาล ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นขึน้เคเบิล้คาร ์ (Cable Car) ทีส่ถานไีอกลูดมูดิ ิ(Aiguille du Midi) หรอืแปลวา่ “Needle of South” 

ในภาษาทอ้งถิน่ ขึน้สูจ่ดุชมววิยอดเขามงบลังคบ์นระดับความสงู 3,842 เมตร ทา่นสามารถชมเทอืกเขา
แอลป์    อนังดงาม รวมถงึเป็นจดุชมววิยอดเขามงบลังค ์(Mont Blanc) ทีด่ทีีส่ดุ  
ยอดเขามงบลังคเ์ป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ นับเป็นอกีหนึง่ยอดเขาสงูทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีต่ัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนระหวา่งประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศอติาล ีเป็นยอด
เขาสงูทีส่ดุอนัดับ 11 ของโลก โดยยอดเขามคีวามสงู ประมาณ 4,810 เมตร  เป็นยอดเขาทีม่ยีอดแหลม
ขรขุระบนยอดมหีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอวีัวร ์(Yvoire) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15  ชัว่โมง) หมูบ่า้น
ดอกไมอ้นัเกา่แก ่ ถกูจัดอนัดับใหเ้ป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ในประเทศฝร่ังเศส  สรา้งขึน้ตัง้แตย่คุกลาง 
อายกุวา่ 700 ปี แตย่งัคงรักษาสภาพสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ รวมถงึประตเูมอืงและกําแพงอนัเกา่แกไ่วไ้ดอ้ยา่งด ี
สว่นมากทํามาจากหนิและไม ้โดยตลอดสองขา้งทางถนนทีเ่ราเดนิจะเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีนัสดใสประดับ
ตามอาคารบา้นเรอืนเห็นแลว้สดชืน่ จนไดช้ือ่วา่หมูบ่า้นดอกไม ้ หมูบ่า้นอวีัวรเ์ป็นอกีหนึง่หมูบ่า้นหา้มพลาด
ในฝร่ังเศส ซึง่สามารถเดนิเทีย่วโบสถป์ระจําเมอืง ปราสาท ป้อมปราการ และสําหรับคนทีช่อบชอ้ปป้ิง  ก็มี
รา้นใหเ้ลอืกซือ้ของเพลนิๆกนัไดอ้กีดว้ย  
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อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงามของหมูบ่า้นอวีัวร ์ซ ึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาด
หากมาเทีย่วฝร่ังเศส 
 

 
  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัซ ี(Annecy) (ระยะทาง 71 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อกีหนึง่เมอืง
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอนัดับตน้ๆของแควน้ โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทะเลสาบอนัซ ี
(Annecy Lake) ในฝร่ังเศส เมอืงอนัซเีป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว ( Haute-Savoie) บรเิวณใจ
กลางเมอืงนัน้ถอืวา่เป็นสว่นทีโ่ดดเดน่ของเมอืงเนือ่งจากยงัคงความเป็นเมอืงยคุกลางและยงัเป็นทีต่ัง้ของ
ปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษที ่14 มคีลองขนาดเล็กไหลผา่นใจกลางเมอืง  
นําทา่นถา่ยรปูกบัปาเลสเ์ดอไลล ์(Palais d'Isle) หรอื "คกุเกา่" สญัลักษณ์ของเมอืงอนัซี และเป็นหนึง่ใน
อนุสรณ์สถานทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุของฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1132 ตัวอาคารถกู
สรา้งขึน้ในรปูทรงสามเหลีย่มคลา้ยหัวเรอืโบราณทีท่อดสมออยูใ่นแมน้ํ่าและถกูประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรยี์
ประวัตศิาสตรใ์นปี 1900  
จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารแซง็-ปีแยรแ์หง่อานซ ี( Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวหิาร
นกิายโรมนัคาทอลกิและเป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาตทิีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของฝร่ังเศส สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่ 16 
ปัจจบุนัมหาวหิารแหง่นีไ้ดก้ลายเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากแหง่หนึง่ของจังหวัด
โอต-ซาวัว และของแควน้โรนาลป์ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Annecy Center Atria Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม อนัซ ี– บรูก์ ออง เบรซเซ–่ มากง – ชาลง ซูรโ์ซน  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงบรูก์  ออง เบรซเซ ่ (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นอกีเมอืงเล็กๆน่ารักๆตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าโรน ซึง่ยงัคงกลิน่อายของสถาปัตยกรรมใน
สมยัศตวรรษที ่15-16  

 นําทา่นเขา้ชมอารามบรูก์ (Brou Royal Monastery) ซึง่เป็นอารามทีส่วยงามในศลิปะแบบโกธกิ และยงัเป็น
พพิธิภณัฑท์ีจั่ดเก็บศลิปะในสมยัศตวรรษที ่15 – ศตวรรษที ่20  

 ไดเ้วลานําทา่นเดนิชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมโบราณในสมยัศตวรรษที ่ 15-16 ในเมอืงเกา่
แหง่บรูก์ (Bourg Historical Centre)  

 อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามของเมอืงบรูก์ ออง เบรซเซ ่ 
 ไดเ้วลานําทา่นเทีย่วชมเมอืง Pérouges เป็นชมุชนในเขต Ain ทางตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืง

ทีม่กํีาแพงลอ้มรอบยคุกลางอยูห่า่งออกไป     30 กม. ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของลยีง ตัง้อยูบ่นเนนิเขา
เล็ก ๆ ทีม่องเห็นทุง่ราบของแมน้ํ่า Ain  
 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมากง (Macon) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเมอืง

หลวงของ จังหวัดโซเนลัวร์ ในแควน้บรูก์อญ  ทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกของฝร่ังเศส เมอืงนีเ้ป็นเมอืงเล็กๆ แต่
แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห ์เนือ่งจากเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน้ํ่าโรน และตัง้อยูใ่นแควน้เบอรก์นัด ีเป็นเมอืงทีม่ี

 

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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ธรรมชาตสิวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไมท้ีม่กีารจัดสวนอยา่งสวยงาม นําทา่น เดนิชมความน่ารักของเมอืง
มากง  

 จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั สะพานโรมนัแซงตโ์รลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ทีส่รา้งทอดยาว
ขา้มแมน้ํ่าโรน  

 ไดเ้วลานําทา่นถา่ยรปูโบสถ ์อกิลสิ แซงต ์ปิแอร ์ (Eglise Saint Pierre) ซึง่เป็นโบสถใ์จกลางเมอืงสรา้งขึน้
ในสมยัศตวรรษที ่18 นําทา่นเขา้ชมความสวยงามและความเกา่แกข่องโบสถแ์หง่นี ้ 

 จากนัน้นําทา่นเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่ (old town) ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของตัวเมอืงเกา่มากง 
อกีเมอืงสวยแหง่ลุม่แมน้ํ่าโรน  

 ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชาลง ซรูโ์ซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมอืงเล็กอกีเมอืงทีต่ัง้รมิแมน้ํ่าชาลง 
(Saone) ในภมูภิาคบรูก์อนน ์ฟรองซ ์กงเต ของฝร่ังเศส เป็นอกีเมอืงเกา่แกอ่กีเมอืงของฝร่ังเศสตะวันออก 
และเป็นอกีเมอืงทีถ่กูยดึครองโดยอาณาจักรโรมนัโบราณ นําทา่นเทีย่วชมเมอืงชาลง ซรูโ์ซน  

 จากนัน้นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารชาลง-ซรู-์โซน หรอืเรยีกชือ่เต็มวา่ อาสนวหิารนักบญุวนิเซนตแ์หง่ชาลง-ซรู-์
โซน สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่ 11 แลว้เสร็จสมบรูณ์ในสมยัศตวรรษที ่ 18 และไดม้กีารบรูณะในสมยั
ศตวรรษที ่19 มหาวหิารแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้กนั่กบญุวนิเซนตแ์หง่ซารากอสซา และมหาวหิารแหง่นี้
ยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี ค.ศ. 1903 อกีดว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Novotel Beaune Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 
 
วนัทีส่ ี ่ ชาลง ซูรโ์ซน – เซมรู ์อ็อง โอซวั – เวเซอแล – บรูก์ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเซมรู ์อ็อง โอซวั  (Semur En Auxois) (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 

ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีง่ดงามประหนึง่หลดุออกมาจากเทพนยิาย ตัง้อยูใ่นเขตแควน้ Burgundy ทางตอนกลาง
ของฝร่ังเศส มบีรเิวณทีต่ดิกบัแมน้ํ่า Armançon ตัวบา้นเรอืนมลีักษณะแบบบา้นสไตลฝ์ร่ังเศสในแถบชนบท
ยคุกลาง ตัง้เรยีงรายกนัอยา่งน่ารักมเีสน่หแ์บบสดุๆ ยิง่ถา้มองจากมมุทีต่ัง้มแีมน้ํ่าผา่ตรงกลางมสีะพาน Le 
pont Joly เชือ่มสองฝ่ังยิง่เป็นมมุไฮไลทท์ีถ่า่ยรปูออกมาสวยมาก เดมิทเีมอืงแหง่นีเ้ป็นป้อมปราการชว่งมี

 

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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สงครามทําใหม้กํีาแพงขนาดใหญล่อ้มรอบทัง้ 4 ดา้น รวมถงึบา้นเรอืนทีย่งัคงรักษาความโบราณไดอ้ยา่งด ี
และยงัมรีา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ ถอืไดว้า่เป็นเมอืงเล็กๆทมีเีสน่หท์ีน่่าคน้หาไมแ่พ ้
เมอืงอืน่ๆเลย  
นําทา่นเทีย่วชมเมอืงพรอ้มเขา้ชม  มหาวหิารแหง่แมพ่ระ (Church of Our lady) มหาวหิารประจําเมอืง สรา้ง
ขึน้ในปี 1225 ในศลิปะแบบโกธกิ  
จากนัน้นําทา่นชม Orle d Or Tower และสะพานหนิโรมนัโบราณ Pinard Bridge อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
ความสวยงามของเมอืงสวยตดิอนัดับตน้ๆของฝร่ังเศส ตามอธัยาศัย  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเซอแล (Vezelay) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย นําทา่นเทีย่ว ชมเมอืงเวเซอแล (Vezelay) เป็นชมุชนในเขต Yonne ในภมูภิาคฝร่ังเศสทางตอนเหนอืของ

ฝร่ังเศส     
นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารนักบญุมารยีช์าวมกัดาลาแหง่เวเซอแล  ( Basilique Sainte-Marie-Madeleine de 
Vézelay) เป็นบาซลิกิา ในอดตีเดมิเป็นแอบบยี์ของคณะเบเนดกิตนิและอารามกลวูน์ี (Cluniac) ตัวมหาวหิาร
ประกอบดว้ยการตกแตง่ทีซ่บัซอ้นดว้ยรปูสลักเสลาดา้นหนา้ , เหนอืประตทูางเขา้ และหัวเสาทีถ่อืกนัวา่เป็น
งานฝีมอืชัน้เอกของสถาปัตยกรรมและศลิปะโรมาเนสกข์องบรูก์อญ แมว้า่บางสว่นของงานศลิปะจะถกูทําลาย
ไปในระหวา่ง การปฏวิัตฝิร่ังเศส  นอกจากนี้ มหาวหิารเวเซอแลและเนนิในบรเิวณเวเซอแลยงัไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก             โดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ. 1979 อกีดว้ย  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงบรูช ์(Bourges) (ระยะทาง 106 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) หนึง่ในเมอืง
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง และยงัเป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารแซงตเ์อเตยีนนแ์หง่บรูก์ มหาวหิารทีถ่อืวา่เป็นหนึง่ใน
มรดกโลกในประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย สรา้งขึน้ระหวา่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 12-13 เป็นหนึง่ในผลงานชิน้เอก
ทีย่ ิง่ใหญข่องศลิปะโกธกิ มหาวหิารบรูก์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี ค.ศ. 
1862 และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1992 โดยมหาวหิารถกูตกแตง่
ดว้ยประตมิากรรมและหนา้ตา่งกระจกสมีคีวามน่าประทับใจเป็นพเิศษ นอกจากความงามทางสถาปัตยกรรม
แลว้ มหาวหิารแหง่นีย้งัเป็นสิง่ยนืยนัถงึอํานาจของครสิตจักร ในฝร่ังเศสยคุกลางอกีดว้ย  
จากนัน้     นําทา่นชม ฌาคส ์เคอ พาเลซ (Jacques Coeur Palace) อกีหนึง่พระราชวังทีปั่จจบุนัถกูเปลีย่นมา
เป็นโรงแรมทีถ่อืวา่เป็นหนึง่ในผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธกิตอนปลาย เป็นอาคารทีม่คีวามสงา่งาม
และมคีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรม  ฌาคส ์เคอ พาเลซ เป็นหนึง่ในอาคารทีด่แีละหรหูราทีส่ดุ ตอ่มา
ไดถ้กูบรรจไุวใ้นรายชือ่ของอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรข์องประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1840 ปัจจบุนั 
ฌาคส ์เคอ พาเลซไดก้ลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของเมอืงบรูก์ 

 

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


Page 7 of 16 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Bourges Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ บรูก์ – บลวัร ์– อองเชร่ ์– น็องต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงบลัวร ์(Blois) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ี
ความสําคัญของศาสนาครสิตข์องฝร่ังเศสตัง้แตย่คุกลางจนมาถงึปัจจบุนั มชียัภมูติดิรมิแมน้ํ่า Loire ตัง้อยู่
ในจังหวัด Loir-et-Cher แควน้ Centre อยูท่างตอนกลางของฝร่ังเศส  
นําทา่นเขา้ชม พระราชวังบลัวร ์( Château de Blois) ทีม่คีวามงดงามอยา่งคลาสสกิสไตลเ์รอเนซองซ ์ที่
เป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุก็คอื บนัไดเวยีนหลักทีปี่กพระเจา้ฟร็องซวัที ่ 1 อกีองคป์ระกอบหนึง่ของพระราชวังทีม่ี
สถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ บรเิวณเมอืงอาจไดรั้บความเสยีหายอยูไ่มน่อ้ยจากชว่งสงคราม แตก่็มกีาร
บรูณะปรับปรงุใหก้ลับมางดงามแมไ้มเ่ต็มรอ้ย หากก็ใหก้ลิน่อายยคุโบราณไมน่อ้ยทเีดยีว นอกจากนีบ้รเิวณ
ลุม่แมน้ํ่าลัวร(์Loir Valley) ยงัเป็นทีอ่ยูข่องกลุม่ปราสาทมากมาย  จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกอกีดว้ย  
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
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บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอองเชร่ ์(Angers) (ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) เมอืง
เกา่แกอ่กีเมอืงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดองัจ ูตัวเมอืงตัง้อยูบ่นน้ํา
เมน (La Maine) อกีสาขายอ่ยของแมน้ํ่าลัวร ์ 
นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทอองเชร่(์Chateau of angers)  ลักษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญต่ัง้อยูร่มิแมน้ํ่า
ลัวร์  นับเป็นอกีหนึง่ปราสาททีม่ปีระวัตอินัยาวนานและเดนิทางเขา้ถงึไดไ้มย่าก ในกลุม่ปราสาทลุม่แมน้ํ่า
ลัวร ์ป้อมปราการแหง่นีส้รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1230 โดยพระราชนิบีลานซแ์หง่กสัเตลและลกูชายคนเล็กของ
เธอเซนตห์ลยุส์   โดยมลีักษณะเป็นกําแพงทีม่คีวามยาวเกอืบครึง่กโิลเมตรประกอบไปดว้ยเสาหนิและ
หนิปนู ในชว่งหนึง่ในทศวรรษที ่ 14 และ 15 นัน้สถานทีแ่หง่นีไ้ดเ้ป็นทีพํ่านักทีร่าชวงศม์กัมาพํานักอยู่
บอ่ยครัง้ เมือ่ปลายศตวรรษที ่ 16 มกีารบรูณะปรับเปลีย่นปราสาทและลดความสงูลงเล็กนอ้ยเพือ่ให ้
กลายเป็นป้อมปราการทีแ่ข็งแกรง่และพรอ้มสําหรับการทําสงคราม  
นําทา่นเทีย่วชม Maison d Adam และ ถา่ยรปูกบั Verdun Bridge  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงน็องต ์(Nantes) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Oceania De France Hotel/ BW De La Regate Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก น็องต ์– โรซฟอร ์อ็อง แตร–์ แร็นส ์

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเทีย่วชมเมอืงน็องต ์(Nantes) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องตกิในแควน้เปอเีดอลาลัวร์ ใน
ฝร่ังเศส  ตัง้อยูบ่นฝ่ัง แมน้ํ่าลัวร์ทางตะวันตกของฝร่ังเศส  และเป็นเมอืงทีใ่หญลํ่าดับทีห่ก น็องตเ์ป็นเมอืง
สําคัญทางประวัตศิาสตรข์องอดตีจังหวัดบรติาน ี ในปี ค.ศ. 2004 นติยสารไทมบ์รรยายน็องตว์า่เป็น "เมอืง
ทีน่่าอยูท่ีส่ดุในบรรดาเมอืงตา่งๆ ในยโุรป”  
นําทา่นเขา้ชม Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญร่มิแมน้ํ่าลัวร์   ซึง่
เป็นปราสาททีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรโ์ดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส
ตัง้แตปี่ 1862 ปราสาทแหง่นีเ้คยเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องดุ๊กแหง่บรติตานรีะหวา่งศตวรรษที ่ 13 และศตวรรษที ่16 
และในภายหลังก็ไดก้ลายเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องราชวงศฝ์ร่ังเศสในเขต เบรอตง รวมทัง้ไดข้ ึน้ทะเบยีนโดย
กระทรวงวัฒนธรรมของฝร่ังเศสใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรใ์นปี 1862  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารเซน็ตปี์แอร ์(Cathedral St. Pierre et St. Paul)  
นําทา่นชม The Machines of the Isle of Nantes เป็นโครงการศลิปะการทอ่งเทีย่วและวัฒนธรรมทีต่ัง้อยู่
ในเมอืงน็องต ์ในอาคารเดมิของอูต่อ่เรอืเดมิในเมอืงทีเ่คยใชใ้นการกอ่สรา้งเรอื  
นําทา่นชมการจัดแสดงผลงานชิน้ใหญ่ๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่เมอืงน็องต ์
 

 

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


Page 9 of 16 

 

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโรซฟอร ์อ็อง แตร ์ (Rochefort En Terre) (ระยะทาง 96 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) มบีรรยากาศเมอืงแบบยอ้นยคุทีต่ดิหนึง่ใน 100 ชมุชมทีง่ดงามมากทีส่ดุของ
ฝร่ังเศส ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัด Morbihan แควน้ Brittany ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ เดนิเขา้ไป
แลว้เหมอืนหลดุเขา้ไปในฝร่ังเศสยคุกลาง สถาปัตยกรรมอาคารทีย่งัคงรักษาบรรยากาศแบบดัง้เดมิอยา่งน่า
ประทับใจ ยิง่ชว่งฤดรูอ้นยิง่ยกระดับความสวยดว้ยดอกไมน้านาชนดิทีบ่านสะพร่ังรายลอ้มเมอืง ทําใหเ้มอืงดู
โบราณมสีสีนัขึน้ทันตาเห็น ตัวถนนก็ยงัคงแบบโบราณ แมก้ระทั่งสิง่ของตา่งๆอยา่งบอ่ทีใ่ชต้ักน้ําก็ยงัมใีห ้
เห็น ถอืเป็นเมอืงทีส่วยงามและน่ามาเยอืนอกีแหง่ 

 

 
  

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแร็นส ์(Rannes) (ระยะทาง 104 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของตกึอาคารสไตลเ์รอเนซองซข์องยคุกลาง ตัง้อยูใ่นเขตแควน้ Brittany ทาง
ตะวันตกของฝร่ังเศส ในสว่นตัวเมอืงอยูบ่นเนนิระหวา่งทีม่แีมน้ํ่าอลีและแมน้ํ่าวแีลนไหลมาบรรจบกนั
โดยเฉพาะ จัตรัุส        Place du Champ Jacquet ตัง้อยา่งโดดเดน่เป็นสงา่บรเิวณใจกลางเมอืง ลอ้มรอบ
ไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนทีม่สีถาปัตยกรรมการสรา้งสไตลฝ์ร่ังเศสดัง้เดมิ   
นําทา่นชมมหาวหิารแซง็-ปีแยรแ์หง่แรกทีอ่าจไมเ่ป็นทีรู่จั้กมากนัก แตเ่รยีกไดว้า่มคีวามงดงามแบบคลาสสกิ
มาก นําทา่นเดนิเลน่เทีย่วชมเมอืงและใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงาม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Rennes Centre Gare Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด      แร็นส ์– ดน็ีอง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมแีชล  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงดน็ีอง (Dinan) (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  45 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ี

กําแพงลอ้มรอบใน Breton และเป็นชมุชนในเขต Côtes-d'Armor ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของฝร่ังเศส  บา้น
ในเมอืงดน็ีองสว่นใหญนั่น้จะเป็นบา้นทีส่รา้งขึน้มาดว้ยไมท้ัง้ส ิน้ และสว่นใหญจ่ะตัง้อยูใ่น เขตเมอืงเกา่ (Old 
town) โดยจะมจีดุทีส่งัเกตเุห็นไดง้า่ยๆน่ันก็คอื คานไมแ้บบโคง้ และชานบา้นทีว่างพักอยูบ่นเสาไมต้น้ใหญ ่
เจา้ชานบา้นแบบนี ้ชาวฝร่ังเศสเรยีกกนัวา่ "Maison à Porche" นําทา่นเดนิเลน่และชมความคลาสสกิและ
ความสวยงามของบา้นไมย้คุโบราณในสมยัศตวรรษที ่15   

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงแซง็มาโล (St. Malo) เมอืงประวัตศิาสตรร์มิทะเลทางตะวันตกเฉียง
เหนอืของฝร่ังเศส และเคยเป็นศนูยก์ลางของ โจรสลัด ทีบ่กุปลน้เรอืสนิคา้ระหวา่งการเดนิทางในชอ่งแคบ
องักฤษอกีดว้ย เมอืงนีต้ัง้อยูใ่นแควน้บรทิทาน ี( Brittany) หรอืแควน้เบรอตาญ ( Bretagne) มชีือ่เสยีงเรยีง
นามวา่เป็นเมอืงทา่ทีส่วยงามและเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวยโุรปเป็นพเิศษ ตรงทา่เรอืจะถกูลอ้มรอบไปดว้ย
กําแพงสงูและป้อมปราการทีม่คีวามยาวกวา่ 2 กโิลเมตร ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นเมอืงโจรสลัด นําทา่นแวะ
ถา่ยรปูกบั ประตเูมอืงของแซงตม์าโลนัน้มชีือ่วา่ "The Saint Vincent Gate" เริม่สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่
17 และแลว้เสร็จในศตวรรษที ่18 ประตเูมอืงนีเ้ป็นทางเขา้ไปสูต่ัวเมอืงเกา่หรอื Old Town ของแซงตม์าโล 
นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของฝร่ังเศส 

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงมงแซง็ มแีชล  (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

45 นาท)ี วหิารทีต่ัง้อยูบ่นเกาะโดดเดีย่วกลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บรเิวณจังหวัดม็องช ์แควน้บสั-นอรม์งัดี
ของประเทศฝร่ังเศส  ไดรั้บประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1979 ในปีหนึง่จะมี
นักทอ่งเทีย่วไปเยีย่มเยอืนมงแซงต ์มแิชลกวา่ 3 ลา้น 2 แสนคน ซึง่ทําใหท้ีน่ีเ่ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอด
นยิมอนัดับที ่3 ของประเทศฝร่ังเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์าย  

 

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
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นําทา่นเขา้ชมวหิารมงแซง็ มแีชล (Abbaye Mont Saint Michel) โบสถบ์นยอดเขาทีม่คีวามโดดเดน่ สรา้ง
อยูบ่นเกาะเริม่ตัง้แต ่ค.ศ. 708 เมือ่ Aubert เจา้อาวาสโบสถเ์มอืง Avranches สรา้งโบสถบ์นเกาะนีต้าม
บญัชาของ นักบญุมเิชล (Saint-Michel) ซึง่มาใหน้มิติหลายครัง้ การสรา้งโบสถน์ีลํ้าบากยากเข็ญเพราะตอ้ง
นําหนิแกรนติมาจาก Iles Chaussey หรอืจาก Bretagne  
 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Mercure Mont St. Michel Hotel / Relais St. Michel Hotel **** หรอื
เทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด มงแซ็งมแีชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร ์– เกอรเ์บอรอย – ปารสี 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาเยอ (Bayeux) (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมอืงนี้
เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยรอ่งรอยของประวัตศิาสตรใ์นชว่งสงครามเย็น และสงครามโลกครัง้ทีส่อง  นําทา่นเดนิ
เลน่เทีย่วชมเมอืงบาเยอ   
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมอาสนวหิารแมพ่ระแหง่บาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux) เป็นอาสนวหิาร
โรมนัคาทอลกิ  สถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนัเป็นแบบ นอรม์นั-โรมาเนสก์ อาสนวหิารบาเยอมฐีานะเป็น
อนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิหง่ฝร่ังเศสดว้ย อาสนวหิารบาเยอทีไ่ดรั้บการเสกเป็นอาสนวหิารในปี ค.ศ. 1077 เฉพาะ     
พระพักตรข์อง วลิเลยีม  ดยกุแหง่นอรม็์องดแีละพระมหากษัตรยิอ์งักฤษ  อาสนวหิารบาเยอเป็นสถานทีท่ี ่           
ดยกุวลิเลยีมแหง่นอรม็์องดบีงัคับให ้ ฮาโรลด์ กอดวนิสนัใหส้ตัยาบนัทีนํ่าไปสู่ การพชิติองักฤษของชาวนอร์
มนั และอาสนวหิารบาเยอไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1862 อกีดว้ย  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอ็องเฟลอร ์ (Honfluer) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) 

 

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%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%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 16 

 

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่น เทีย่วชมเมอืงอ็องเฟลอร ์เมอืงทา่เล็กๆของแควน้นอรม์องด ีซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังทางตอนใตข้องบรเิวณ

ปากแมน้ํ่าแซน ปัจจบุนัเมอืงเล็กๆแหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กกนัในนามของเมอืงทา่เกา่แกท่ีง่ดงามแหง่หนึง่ของ
ฝร่ังเศส นําทา่นเดนิชมทา่เรอืเกา่แก ่รวมไปถงึอาคาร รา้นอาหาร ทีม่ไีวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน
มากมาย สมัผัสเสน่ห ์ของเมอืงทา่แหง่นีด้ว้ยการเดนิไปชมเรอืยอชทแ์ละเรอืประมงทีม่ากไปดว้ยสสีนัอนั
สดใส  
จากนัน้นําทา่นสูย่า่นเมอืงเกา่ เพือ่ไปชมความเกา่แกข่อง โบสถ ์เซนต ์แคทเทอรนีส ์(Saint-Catherine's 
Church) โบสถไ์มอ้นัเกา่แกข่องเมอืง ทีถ่กูสรา้งขึน้โดย shipmakers ในชว่งศตวรรษที ่15 ชืน่ชมในความ
งดงามของตัวอาคารทีส่รา้งขึน้ดว้ยประตมิากรรมจากไม ้ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 
ชัว่โมง) นําทา่นตรวจ RT-PCR Test ณ Lab test (คา่ตรวจไมร่วมในคา่ทวัร ์ประมาณ EUR 110-
130) ไดร้บัผลประมาณ 5 ช ัว่โมงผา่นทางอเีมล ์

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคารไทย 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Pont De Sevres Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีเ่กา้ ปารสี  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ จตรัุสทรอคาเดโร  ซึง่เป็นจดุชมหอไอเฟลทีส่วยทีส่ดุ  สญัลักษณ์ของนครหลวง
ปารสี หอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยูบ่นชองป์เดอ มารส ์บรเิวณแมน้ํ่าแซน ในกรงุปารสี หอไอเฟลเป็น
สญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก
อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศัย 

10.00 น. นําทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และทํา Tax Refund 
13.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่ TG931 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.20 ชัว่โมง) 
 
วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 
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09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
 
ราคาทวัร ์99,900 บาท :  17-26 ม.ีค. 65  
ราคาทวัร ์115,900 บาท :  8-17 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.-8 พ.ค. 65 / 20-29 พ.ค. 65 / 17-26 ม.ิย. 65 / 15-
24 ก.ค. 65 /  12-21 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 
  

อตัราคา่บรกิาร   มนีาคม 2565 เมษายน- ตลุาคม 2565 

ผูใ้หญพั่ก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปี
บรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื พัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคา
ทา่นละ 

99,900 115,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 14,000 17,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 89,900 95,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์(LX) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000 – 120,000 

ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิหักคนื (BKK-ZRH//CDG-BKK) 24,000 27,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หกัเงนิคนืคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ  
ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่17 ม.ค. 65) ** 

ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ 
 สาํหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

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

 
โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ  

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

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 
 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุ, คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ  

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้กําหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จดุเชค็อนิ  
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 คา่ทีพั่กกกัตวั 1 วนั พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์-แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การชําระเงนิ งวดที ่ 1 : สํารองทีน่ ัง่จา่ย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน  หรอื
ตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
  งวดที ่2 : ชําระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1 ,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจํา
ตัว๋เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ดําเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจําลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์ 50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทวัร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดทํ้าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ  
วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม***  

 
กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
*ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง 
และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ
เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 
หมายเหตุ : 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง  ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่
ทดแทนเป็นลําดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด
หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้  
หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่น
ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด
หม ู
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระ  คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ  ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง  ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้  ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  (ใน
กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน  แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได  ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้  

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

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม  ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั  ซึง่
อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง
ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกี
ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่
จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ  ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ  จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถนําขึน้เครือ่งได  ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 20-30 กโิลกรัม  (สาํหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได  ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ  บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ  

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย  
 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน้ําหนัก
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กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ 
(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว ( ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ ) โดยปกตปิระกนัภัยการเดนิทางที่
บรษัิททวัรไ์ดจั้ดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง
ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
 


