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Code: IU01-FRA-Grand-10TG-Sep-Dec-142-A220517 

 

แกรนดฝ์ร ัง่เศส 10 วนั (TG...2022) 
NORMANDY – BRITTANY – LOIRE 

 
ขอนําเสนอรายการทอ่งเทีย่วฝร่ังเศส   ทีเ่ลอืกสรรเป็นพเิศษสําหรับประเทศทีม่ธีรรมชาตงิดงาม  และปราสาทแสนสวย  
ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานน่าศกึษา  แควน้นอรม์งัดี  เทีย่วอองเฟลอร ์เมอืงทา่เล็ก ๆ ของฝร่ังเศส,  รเูองิ 
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บนฝั่งแม่นํ้าแซน, โดวลิล ์เมอืงพักผอ่นไฮโซรมิทะเล, มองต ์แซงต ์มเิชล เมอืงบนเกาะ 
ทีน่่าอศัจรรย ์ชมมหาวหิารทีส่วยงามอลังการ จนการทอ่งเทีย่วฝร่ังเศส นําไปเป็นสญัลักษณ์โปรโมทประเทศ   
แควน้บรทิทาน ีเทีย่วดนัิง เมอืงเล็ก ๆ เกา่แกท่ีม่คีวามสวยงาม, แรนน ์เมอืงหลวงของแควน้บรทิทาน ีเมอืงแหง่ศลิปะ,   
ตรู,์ ออมบวัส ์เมอืงสวยลุม่แมนํ่า้ลวัร ์ชมปราสาทสวย ปราสาทเชอนองโซ และปราสาทชอ็งบอร,์ ชอ้ปป้ิงในปารสี นคร
สดุแสนโรแมนตกิ ชมพพิธิภณัฑล์ฟุร ์ชมโมนาลซิา่ วนัีส ตัวจรงิ ฯลฯ  
สายการบนิ การบนิไทย บนิตรงไป-กลับ 
โรงแรม มนีอนทีเ่ดยีว 2 คนืและ 3 คนื สบาย ๆ ไมต่อ้งยา้ยโรงแรมบอ่ย  
  ปารสี เนน้โรงแรมในเขตชัน้ใน สะดวกสบายกวา่ (แพงกวา่) 
อาหาร  เนน้พืน้เมอืง แตก่็มอีาหารแบบเอเชยีสลับบา้ง (เฉพาะในเมอืงใหญ)่ 
รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง   
มคัคเุทศก ์ รับประกนัชํานาญเสน้ทาง 100%  
 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

 
21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู1) เคานเ์ตอร ์A-B สายการบนิไทย 
 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – ปารสี - รเูองิ - อองเฟลอร ์- โดวลิล ์  

 
00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยเทีย่วบนิที ่TG 930 (บนิตรงประมาณ 12 ชม.) 
 07.10 น. ถงึสนามบนิ กรงุปารสี  (PARIS) นครหลวงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้  
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงรเูองิ หรอือา่นเร็ว ๆ วา่ “รวง” (ROUEN)  
- เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นํ้าแซน อกี
ทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้โอต-นอรม์องด ี (HAUTE-
NORMANDIE)  
- นําชมเขตเมอืงเกา่ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพด ีโดยเฉพาะ
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บา้นไมก้วา่ 700 หลังทีม่อีายรุอ้ยปี  
- นําชมโบสถโ์จนออฟอารค์ (ST. JOAN OF ARC CHURCH) ทีซ่ ึง่วรีสตรนัีกรบหญงิทีก่ลา้หาญของฝร่ังเศส 
ถกูขา้ศกึชาวองักฤษ จับเผาทัง้เป็นในชว่งสงครามรอ้ยปี 

 - นําชมมหาวิหารรเูองิ (ROUEN CATHEDRAL)  
- หรอืมหาวหิารนอรท์เทอดามแหง่รเูองิ เป็นมหาวหิารในนกิายโรมนัคาทอลกิทีส่รา้งขึน้อยา่ง
สวยงามในสไตล์โกธคิ โดยในชว่งระหวา่งปี 1876 ถงึ 1880 มหาวหิารรเูองิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลก
เมือ่ปี 1944 ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 มหาวหิารถกูระเบดิซึง่เกอืบทําลายหอกลางของมหาวหิารไป แต่
ภายหลังไดม้กีารบรูณะใหมจ่นสวยงามเชน่เดมิ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดนิทางสู่ เมอืงอองเฟลอร ์(HONFLEUR)  

- เมอืงทา่เล็ก ๆ ของแควน้นอรม์งัด ีซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังทางตอนใตข้อง
บรเิวณปากแมน้ํ่าแซน ปัจจบุนัเมอืงเล็ก ๆ แหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กกนัในนาม
ของเมอืงทา่เกา่แกท่ีง่ดงามแหง่หนึง่ของประเทศ  
- เดนิชมเมอืงทา่เกา่แก ่รวมไปถงึอาคาร รา้นอาหาร สมัผัสเสน่หข์อง
เมอืงทา่แหง่นีด้ว้ยการเดนิไปชมเรอืยอชท์   และเรอืประมงทีม่ากไป
ดว้ยสสีนัอนัสดใส  
จากนัน้ชมความเกา่แกข่องโบสถ ์แซงต ์กาแทรแ์รงส ์(SAINT-CATHERINE’S CHURCH)  
- โบสถไ์มอ้นัเกา่แกข่องเมอืงทีถ่กูสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 15 ชื่นชมในความงดงาม ของตัวอาคารทีส่รา้ง
ขึน้ดว้ยประตมิากรรมจากไม ้ตืน่ตาไปกบัความเกา่แกข่องระเบยีงหอระฆงัทีป่ระดับประดาอยา่งวจิติร 
นอกจากนีแ้ลว้โบสถแ์หง่นีย้งัมคีวามโดดเดน่ในเรือ่งของการกอ่สรา้งทีใ่ชเ้ทคนคิเหมอืนกบัการกอ่สรา้งเรอื  
จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงโดวลิล ์(DEAUVILLE)  
- เมอืงพักผอ่นไฮโซรมิทะเล ทีม่ทีา่เรอื รสีอรท์  5 ดาว 
คาสโิน รา้นคา้ และเมอืงนีม้ตีกึสวยงามทัง้เมอืง ถกูยกให ้
เป็น "QUEEN OF THE NORMAN BEACHES" เมอืงทีเ่ต็มไป
ดว้ยบา้นไฮโซรมิทะเล โดยถกูขนานนามวา่  PARISIAN 
RIVIERA ตัง้แตส่มยัศตวรรษที่  19 เมอืง โดวลิล์ กลายเป็นเมอืงพักผอ่นของชนชัน้สงู คนรวย และคนมี
ชือ่เสยีง  เป็นเมอืงทีม่ดีาราและนางแบบนยิมมาถา่ยรปูลงปกนติยสารกนัอยูเ่ป็นประจํา  นอกจากนัน้ยงัเป็น
เมอืงแรกที ่COCO CHANEL มาเปิดรา้น และมกีารจัดเทศกาลหนังหลายครัง้  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม BARRIERE L'HOTEL DU GOLF หรอืระดับเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม โดวลิล ์- มองต ์แซงต ์มเิชล - แซงต ์มาโล   

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่ มองต ์แซงต ์มเิชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสญัลักษณ์ทีฝ่ร่ังเศสใชโ้ฆษณาชกัชวนให ้

คนจากทั่วโลกมาเทีย่วฝร่ังเศส  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชม มองต ์แซงต ์มเิชล  

- ชมุชนใหญบ่นเกาะทีต่ัง้อยูบ่รเิวณแมน้ํ่าคสูน็อง  
(COUESNON) ทีไ่หลลงสูท่ะเลเหนอื  เริม่ตน้จากการกอ่สรา้ง
วหิารเล็ก ๆ  ในศตวรรษที่  10 จนกลายเป็นชมุชนทีย่ ิง่ใหญ่
ขึน้มาในชว่งศตวรรษที่  12-13 และชว่งหลังการปฏวิัตฝิร่ังเศส
ในปี 1789 ใชเ้ป็นเรอืนจําจนกระทั่งปี 1969 ไดก้ลับมาเป็นมหา
วหิารทีย่ ิง่ใหญแ่ละกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอกีแหง่
หนึง่ของฝร่ังเศส ตัวเมอืงรายลอ้มดว้ยกําแพงโบราณ  
- เดนิชมถนนกรองด ์รวู์  (LA GRANDE RUE) ยา่นชอ้ปป้ิง รา้นขายของทีร่ะลกึ  สูม่หาวหิารมองต์  แซงต ์มิ
เชล (MONT ST MICHEL) ทีง่ดงามดว้ยศลิปะหลายยคุตัง้แตโ่รมาเนสก ์โกธคิ เรเนซองส ์ 
จากนัน้นําทา่นสูเ่มอืงแซงต ์มาโล (ST. MALO)  
- เมอืงป้อมปราการชายฝ่ังทะเล แควน้บรทิทานทีีโ่ดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส ภายในตัว
เมอืงเกา่โอบลอ้มดว้ยกําแพงโบราณทีส่มบรูณ์ทัง้สีด่า้นโดยทีท่า่นสามารถเดนิชมตัวเมอืงจากบนสนักําแพง
ไดต้ลอดความยาวของกําแพง หรอืจะเดนิเทีย่วในเมอืงเกา่ทีย่งัคงแสดงความรุง่เรอืงของเมอืงตัง้แตย่คุ
กลาง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม  MERCURE หรอืระดับเดยีวกนั  
 

วนัทีส่ ี ่ แซงต ์มาโล - ดนิงั - แรนน ์- ตรู ์  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่ เมอืงดนิงั  (DINAN) เมอืงเล็ก ๆ เกา่แกท่ีม่คีวาม

สวยงาม ตัง้อยูใ่นแควน้บรทิทาน ี(BRITTANY)  
นําทา่นชมเมอืงดนัิง  
- เมอืงโบราณยคุกลางทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา มแีมน้ํ่าแรนซ ์ (RANCE) 
ไหลผา่น มทีา่เรอื LE PORT DINAN ทีเ่คยเป็นทา่เรอืขนสง่สนิคา้
ขนาดเล็ก  
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- ชมยา่นเมอืงเกา่ทีม่มีาตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 ทีย่งัคงรักษาสภาพเมอืงเกา่ไวเ้ป็นอยา่งด ีเดนิเลน่ชมอาคาร
บา้นเรอืนเกา่กําแพงโบราณทีย่งัคงความคลาสสคิ และเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นสู่ เมอืงแรนน ์(RENNES)  

- เมอืงหลวงของแควน้บรทิทาน ี(BRITTANY) เป็นเมอืงแหง่ศลิปะ
และประวัตศิาสตร ์ดว้ยอาคารบา้นเรอืนยคุกลางในสไตลเ์รเนซองส ์
PLACE DU CHAMP JACQUET จัตรัุสกลางเมอืงรปูสามเหลีย่มที่
ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารยคุกลางสวยงามคลาสสคิตามแบบฉบบัของ
ฝร่ังเศส  
- ชมมหาวหิารแหง่แรนน ์ (CATHEDRAL SAINT-PIERRE DE RENNES) มรดกทางวัฒนธรรมของเมอืง
แรนน ์สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่6 เพือ่อทุศิใหนั้กบญุเปโตร  
- อสิระเดนิเลน่ชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  
แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงตรู ์(TOURS) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่วของฝร่ังเศส  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม HOLIDAY INN หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื 
 **โรงแรมทีต่รูม์นีอ้ย หากเต็มเราจะไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง**  
 

วนัทีห่า้ ตรู ์- ปราสาทเชอนองโซ - ออมบวัส ์ - ตรู ์

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําชม เมอืงตรู ์(TOURS)  

- เมอืงใหญท่ีส่ดุในลุม่แมน้ํ่าลัวร์  และมปีระวัตยิาวนานตัง้แตส่มยัจักรวรรดโิรมนั
ครัง้หนึง่เคยถกูยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝร่ังเศสในสมยัของพระเจา้หลยุสท์ี ่11  
- นําทา่นชมเมอืงและชมวหิารตรู ์ (TOURS CATHEDRAL) หรอืวหิารแซงต ์กา
แตง (SAINT-GATIEN’S CATHEDRAL) นกิายโรมนัคาทอลกิ ทีส่รา้งขึน้ใหก้บั
นักบญุแซงต ์กาแตง (SAINT GATIEN)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชม ปราสาทเชอนองโซ (CHATEAU DE CHENONCEAU)  

- สรา้งในยคุศลิปะแบบเรเนซองส์  ชว่งปี 1513-1521 ตัวปราสาท
สรา้งขวางอยูบ่นแมน้ํ่าแชร์  (CHER) และรายลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไมแ้ละตน้ไมใ้หญด่สูวยงามสบายตา  
- นําชมภายในตัวอาคารซึง่ไดรั้บการดแูลและบรูณะอยา่งดี  
หลังจากไดรั้บความเสยีหายเมือ่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่2 ภายในยงั
มเีฟอรน์เิจอร ์เครือ่งประดับ ภาพวาดทีส่วยงาม  
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จากนัน้นําทา่นสูอ่อมบวัส  ์(AMBOISE) หนึง่ในเมอืงแหง่ดนิแดนลุม่แมน้ํ่าลัวร์  เมอืงทีค่นดังแหง่ยโุรป ลโีอ
นารโ์ด ดาวนิช ีศลิปินและนักประดษิฐค์นดังมาใชช้วีติชว่งบัน้ปลายทีน่ี ่แลว้เดนิทางกลับตรู ์

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 

วนัทีห่ก ตรู ์- ปราสาทช็องบอร ์- ปารสี  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นชมปราสาทช็องบอร ์(CHATEAU DE CHAMBORD)  

- มขีนาดใหญท่ีส่ดุในบรรดาปราสาทแถบลุม่แมน้ํ่าลัวรแ์ละกษัตรยิ์
ฝร่ังเศสหลายพระองคเ์คยเสด็จมาประทับแรมทีน่ี่  แมเ้พยีงชัว่ 2-3 คนื 
เทา่นัน้  
- สมัผัสความอลังการของปราสาททีป่ระกอบดว้ยหอ้งตา่ง  ๆ กวา่ 440 
หอ้ง บนัไดภายในกวา่  70 แหง่ เตาผงิไฟรวม 365  จดุในรปูแบบที่
แตกตา่งกนัและเป็นทีก่ลา่วขานวา่ปราสาทแหง่นีไ้ดรั้บการออกแบบจากศลิปินชือ่ดังของอติาลี  ลโีอนารโ์ด 
ดารว์นิช ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดนิทางสู่ กรงุปารสี (PARIS / 3 ชม. 30 นาท)ี นครหลวงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ  
 นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี อาท ิน้ําหอม เครือ่งสําอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่ก  HYATT REGENCY หรอืระดับเดยีวกนั 3 คนื 
หมายเหต ุเราเนน้การพักโรงแรมในเขตตัวเมอืงชัน้ในของปารสี (ราคาแพงกวา่โรงแรมเขตชัน้นอก)  
 

วนัทีเ่จ็ด ปารสี - ชอ้ปป้ิง - พพิธิภณัฑล์ฟุร ์   

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้เปิดใหมห่รหูราอลังการ หา้งสมารแิตน (SAMARITAINE)  

- หา้งในเครอืของหลยุส ์วติตอง (ตัวหา้งตดิสํานักงานใหญข่อง
หลยุส ์วติตอง) ภายในหา้งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําของโลก
สารพัดแบรนด ์พร่ังพรอ้มดว้ยความงามของสถาปัตยกรรมภายใน
และ ภายนอกหา้ง มรีา้นกาแฟสวย ๆ อรอ่ย ๆ ใหน่ั้งพัก 

 **ทา่นทีไ่มช่อบชอ้ปป้ิง สามารถเดนิถา่ยรปูภายในหา้งและยา่น
ใกลเ้คยีงหา้งซึง่อยูใ่จกลางเมอืงตดิแมน้ํ่าแซน ทา่นสามารถเดนิ
ไปถา่ยรปูบนสะพานขา้มแมน้ํ่าและ HOTEL DE VILLE หรอืศาลาวา่การกรงุปารสีได*้* 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย นําทา่นชม พพิธิภณัฑล์ฟุร ์(LOUVRE MUSEUM)  
- อดตีพระราชวังหลวงแหง่ฝร่ังเศส ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บโบราณวัตถุ ผลงานศลิปะทัง้จติรกรรม  สมบตัล้ํิา
คา่มากมาย อาท ิภาพโมนาลซิา่ตัวจรงิ  วนัีสตัวจรงิ มมัมีจ่ากอยีปิตแ์ละงานศลิปะอกีกวา่สามแสนชิน้   ไมม่ี
พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีไ่หนใหญก่วา่นีอ้กีแลว้  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 

วนัทีแ่ปด ปารสี - ชมเมอืง - พระราชวงัแวรซ์ายส ์ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําชม นครปารสี  

- ชมจัตรัุสคองคอรด์  สถานทีต่ัง้เครือ่งกโิยตนิประหารนักโทษการเมอืง
สมยัปฏวิัตใิหญฝ่ร่ังเศส  ปี 1789 ผา่นชมโรงละครโอเปรา่  ประตชูยันโป
เลยีน  ถนนแฟชัน่ชองป์เซลเิซ ่ (CHAMPS-ÉLYSÉES) อาคารรัฐสภา 
สถาบนัการทหาร หรอือดตีโรงเรยีนนายรอ้ย ทีพ่ระเจา้นโปเลยีนเคยทรง
ศกึษา ถา่ยรปูกบัหอไอเฟลตรงจดุทีส่วยทีส่ดุเต็มหอไดต้รงนี ้ 
- แลว้นําทา่นชมโบสถน์อรท์เทอดาม (ชมเฉพาะภายนอก / ภายในปิดซอ่มจากเหตเุพลงิไหม)้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําทา่นชมความโออ่า่ของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(CHATEAU DE VERSAILLES)  

- พระเจา้หลยุสท์ี ่ 14 ทรงโปรดใหส้รา้งเพือ่จะใหเ้ป็น
พระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละวจิติรบรรจง  
- ชมทอ้งพระโรง หอ้งกระจกทีใ่ชรั้บพระราชอาคันตกุะ 
คณะทตู (รวมทัง้คณะทตูจากอยธุยา ) และเคยใชเ้ป็นที่
เซน็สญัญาสงบศกึสงครามโลกครัง้ที ่1  
- ชมหอ้งบรรทมของพระราชนิพีรอ้มประวัตทิีน่่าสนใจ 
ชมภาพเขยีนเทพเจา้ตา่ง ๆ บนเพดานและชมอทุยานอนัรม่รืน่ดว้ยมวลหมูพ่ฤกษชาตหิลากสนีานาพันธุ ์

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 

วนัทีเ่กา้ ปารสี  – กรงุเทพฯ  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / อสิระเพือ่พักผอ่น - จัดกระเป๋า 
09.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิ ชารล์เดอโกล (CHARLES DE GAULLE) ทําเรือ่งขอคนืภาษีและเชค็สมัภาระ  ผา่นพธิี

การตรวจคนออกเมอืง 
13.40 น. บนิตรงกลับกรงุเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่TG 931 
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วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 
05.55 น. กลับถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ  โดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  
 
วนัเดนิทาง 16-25 ก.ย., 7-16, 21-30 ต.ค., 4-13, 18-27, 26 พ.ย. - 5 ธ.ค., 3-12 ธ.ค.  
 24 ธ.ค. - 2 ม.ค. 

*  ตา่งจังหวัดของฝร่ังเศสบางเมอืง อาท ิอวญีอง-ตลูสู-ตรู-์มองต ์แซงต ์มเิชล โรงแรมสว่นใหญเ่ป็น  NOVOTEL และ 
MERCURE หรอืโรงแรมชนบทของฝร่ังเศส ซึ่งเป็นโรงแรมในเชนของฝร่ังเศส จะไมใ่หญแ่ละหรหูรา  โปรดทําความ
เขา้ใจ (กฎหมายคุม้ครองธรุกจิทอ้งถิน่)  

** เนือ่งจากประเทศฝร่ังเศสกวา้งใหญม่าก เมอืงทอ่งเทีย่วตา่ง ๆ บางเมอืงอยูไ่กลกนั จงึอาจเดนิทางมากหน่อยในบาง
วัน 

อตัราคา่บรกิาร   

รายการ 
ก.ย. - ธ.ค.  

(ไมร่วมปีใหม)่ 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ                142,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  ราคาทา่นละ    116,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคาทา่นละ 108,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ   26,000 
หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะนําวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ัว๋กรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 - 10,000 บาท  
*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี ( NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  
-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ  และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 
-  คา่นํา้หนกักระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กก.  
-  คา่อาหารตามรายการ     
-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ    
-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่  
-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ    
-  คา่รถรับ  - สง่และนําเทีย่วตามรายการ 
-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร  
-  คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั  
-  คา่มัคคเุทศกช์าํนาญงานจากบรษัิท    
-  น้ําดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั  (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) 
-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหต ุเป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  
และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหล้กูคา้ทกุทา่นอกี 1 ฉบบั 
เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหต ุถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้
โรคประจําตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวั)  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ , คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
- คา่สมัภาระทีม่นํีา้หนกัเกนิ 20 กก.  (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย)  
- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  
- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการทําหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและชําระเงนิ 
-  กรุณาชาํระมัดจําทา่นละ  41,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด และชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
 ** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจํา 2 1,000.-บาท   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจํา (41,000.-บาท)   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทวัร ์  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทวัร ์  
-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการกําไรจากการทํา
ธุรกจิ  
ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

หมายเหตุ   
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 12 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผน่ดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภเูขาไฟระเบดิ 
ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การ
นัดหยดุงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะรักษา
ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อนั
เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน้ํามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ  
-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้)  
-  การทีว่ซีา่จะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทตูไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทตู

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดทําความเขา้ใจ  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 
-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
-  ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวดัไปยโุรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตัว๋ใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง
เทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะนําวา่ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋า
หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 
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-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ ่บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
นําทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  
 

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 
 

 


