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Code: IG09-FRA-Villages-12TG-Feb-Oct-175-A230116 

 

FRANCE BEAUTIFUL SMALL VILLAGES 12 DAYS (TG) 

สมัผสัเสน้ทางอนัแสนนา่รกั เทีย่วเมอืงเล็กแสนสวย อนัซนีของฝร ัง่เศส 

เทีย่วครบเมอืงสวยสดุโรแมนตกิ เยอืนแควน้อลัซาส |บรทิทาน ี|เบอรก์นัด ี|นอรม์งัด ี

กรุป๊เล็กเพยีง 15 ทา่นเทา่น ัน้!! 

พเิศษ!!! พกัชาโตว ์+ ลิม้ลองอาหารมชิลนิ สตาร ์+ เมน ูLOBSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมอืงกอลมา่-หมูบ่า้นอองกเีชม -รอคคามาดรู-์ลาโรค๊ กาแยค-แซงต ์เอมลิยิองนองต-์โรชฟอรต์ อองแตร-์

วานส-์มองต ์แซงตม์เิชล ดนิาน-อองเฟลอร-์ เอเตอร ์ตา๊ต-รอูอง  
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ก าหนดการเดนิทาง 

เดอืนกมุภาพนัธ ์ 23 กมุภาพนัธ ์– 06 มนีาคม 2566 175,000.- 

เดอืนมนีาคม 24 มนีาคม – 04 เมษายน 2566 175,000.- 

เดอืนเมษายน 11 - 22 เมษายน 2566 175,000.- 

เดอืนพฤษภาคม 01 – 12 พฤษภาคม 2566 175,000.- 

เดอืนมถินุายน 02 – 13 มถินุายน 2566 175,000.- 

เดอืนสงิหาคม 04 – 15 สงิหาคม 2566 175,000.- 

เดอืนกนัยายน 21 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2566 175,000.- 

เดอืนตลุาคม 19 – 30  ตลุาคม 2566 175,000.- 

 

 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ-ซรูคิ BKK-ZRH TG970 00.35 – 06.55 

วันทีส่บิเอด็ ปารสี-กรงุเทพฯ CDG-BKK TG931 13.40 - 05.55+1 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิทางเขา้ที ่4 พบกบั 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิไทย แอรเ์วย ์(TG)  

ประต ู4 โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

 *เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเช็คอนิ เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝร ัง่เศส (ขอ้มลู ณ ปจัจบุนั สามารถ

เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา) 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – ซูรคิ  - กอลมาร ์– อองกเีชม – ดจีอง 

00.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ สู ่เมอืงซูรคิ โดยเทีย่วบนิที ่TG970  

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศฝร่ังเศส เมอืง กอลมาร ์(COLMAR) 

เมอืงเล็กๆอนัเป็นเมอืงบา้นเกดิของจติรกร และชา่งแกะพมิพม์ารต์นิ โชน

เกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบอนุสาวรยี์

เทพเีสรภีาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ เมอืงหนึง่ของฝร่ังเศส และเป็น

สถานทีท่ีคู่รั่กมกัจะใหค้ าสญัญาในความรักระหวา่งกนัและกนัดว้ย

บรรยากาศทีส่วยงามสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนเกา่แกจ่งึท าให ้

เมอืงกอลมารเ์ป็นอกีหนึง่ในสถานทีโ่รแมนตกิในฝันของใครอกีหลายคน 

เดนิทางถงึ เมอืงกอลมาร ์ 
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น าทา่น ชมเมอืงกอลมาร ์ดนิแดนแหง่ความงาม ทีม่ตีกึรามบา้นชอ่ง

สวยงามมจีดุเดน่อยูท่ีค่วามงามของดอกไม ้ทีม่อียูท่ัว่เมอืง จัดเป็นอกีเมอืง

ทีถ่กูจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิจนไดรั้บการขนานนามวา่ ลติเติล้เว

นซิ ปัจจบุนัเมอืงเกา่แกแ่ห่งนีไ้ดก้ลายเป็นเมอืงทีน่่ามาเยอืนเป็นอนัดับ

ตน้ๆของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงทีม่ลีักษณะสถาปัตยกรรมและ

บรรยากาศของเมอืงโบราณ มบีา้นเรอืนทีส่วยงาม และไดรั้บการดแูลรักษา

ไวเ้ป็นอยา่งด ีบา้นเรอืนแบบนี ้เรยีกวา่ Colombage (ฝร ัง่เศส) หรอื 

Fachwerkhaus (เยอรมนั)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอองกเีชม (EGUISHEIM) หมูบ่า้นที่

ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “อกีหนึง่หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุของฝร่ังเศส” 

รวมทัง้เป็นหนึง่ในเสน้ทางการชมิไวนท์างตะวันออกของประเทศ อกีทัง้ยงั

เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บความนยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่ของแควน้อลั

ซาสอกีดว้ย  

เดนิทางถงึ หมูบ่า้นอองกเีชม  

น าทา่นเดนิชมความงดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอนัคดเคีย้วของหมูบ่า้น 

ตืน่ตาไปกบัความงดงามของเหลา่อาคารบา้นเรอืนทีย่งัคงกลิน่อายความ

เป็นยคุกลางไวเ้ป็นอยา่งดชีมความเกา่แกข่องอาคารไมโ้บราณทีแ่ตง่แตม้

ดว้ยสสีนัสสีดใส  และเดนิลดัเลาะไปชมหมูด่อกไมห้ลากสสีนัทีอ่อกดอกชู

ชอ่ตามระเบยีงบา้น ราวกบัจะเชือ้เชญิแขกตา่งถิน่ใหเ้ขา้ไปชืน่ชมความ

งดงาม และชมลานน ้าพทุีส่รา้งในแบบเรเนสซองส ์อกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วที่

หลายคนอาจบน่เสยีดาย ถา้หากไมไ่ดไ้ปเยอืน  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดจีอง (Dijon) เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พักทีโ่รงแรม OCEANIA LE JURAหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ดจีอง – ลยีง – แกลรม็์งต ์แฟรร์องด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลยีง (Lyon) นัน้เป็นเมอืงหลวงของ

จังหวดัโรน Rhone และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้โรนาลป์ หรอืแควน้

โรหน์-อลัป์ (Rhone-Alpe) ซึง่เป็นแควน้ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภาคตะวันออก

เฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส โดย เมอืงลยีง เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นล าดับที่

สองของประเทศฝร่ังเศส รองลงมาจากกรงุปารสี ถกูกอ่ตัง้ขึน้โดยพวก

โรมนัในครสิตศ์ตวรรษที ่1 จนกระทั่งองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดรั้บการ

บรรจ ุเมอืงลยีงไวใ้นรายชือ่ของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิเลน่ใน เพลซ เดอ เตอรวั (Place des Terreaux) จัตรัุส

ขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงลยีง โดยจัตรัุสนัน้ไดรั้บการออกแบบใหม่

อยา่งสมบรูณ์ในปี 1990 โดยศลิปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลยิง 

(Hotel de Ville)  

 

น าทา่นชม อาคารศาลากลางเมอืงลยีง (City Hall) โดยอาคารถกู

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 ปัจจบุนัอาคาร แหง่นีถ้อืวา่เป็นหนึง่ในอาคาร

เกา่แกท่ีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงลยีงอกีดว้ย  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั โรงละครโอเปรา่ (Opera house) อกีหนึง่

อาคารประวตัศิาสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงขา้มกบัศาลากลาง โดยอาคารถกูสรา้งขึน้

ใน ชว่งปี ค.ศ. 1826 ถกูสรา้งขึน้โดย Chenavard และ Pollet และตอ่มา

ถกูออกแบบใหมอ่ยา่งสมบรูณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถกูเปิดขึน้มา

ใหมใ่นปี 1993 

 

น าทา่นชม โบสถน์อรด์เทอรด์าม หรอืชือ่ทีเ่ป็นทางการคอื Basilique 

Notre-Dame de Fourvière ตัง้อยูบ่นยอดเขา ท าใหส้ามารถมองเห็น

ไดจ้ากเกอืบทกุทีใ่นเมอืงลยีง สถานทีแ่หง่นีไ้มไ่ดเ้ป็นเพยีงแคส่ญัลักษณ์

ของเมอืง แตย่งัเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมในลยีงดว้ย ชืน่ชม

การตกแตง่ภายในทีป่ระดับดว้ยทองทีว่จิติรอลังการ และชมทวิทัศนเ์มอืงที่

น่าตืน่ตาตืน่ใจ โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้บนพืน้ทีข่องชาวโรมนัโบราณในปี 

1896 โดยผสมผสานศลิปะไบแซนไทนแ์ละโรมาเนสกเ์ขา้ดว้ยกนั 

เชน่เดยีวกบั Sacré-Cœur ในปารสี โบสถน์ีไ้ดรั้บเงนิสนับสนุนจากการ

บรจิาคและสรา้งขึน้เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึอ านาจของโบสถค์าทอลกิตอ่

อ านาจของฝ่ายอาณาจกัร และเพือ่แสดงความขอบคณุตอ่พระเจา้  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักเมอืง แกลรม็์งต-์แฟรร์องด ์

(Clermont-Ferrand) เมอืงหลวงของแควน้โอแวรญ์ ทีย่งัคงรักษา

สภาพแบบเดมิๆเอาไวใ้หผู้ท้ีห่ลงใหลในธรรมชาตอินังามพสิทุธิ ์

    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พักทีโ่รงแรม HOTEL OCEANIA CLEMONT FERRAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ แกลรม็์งต ์แฟรร์องด ์– โรคามาดวัร ์– ลาโรค กาแยค – แซ็งต ์เตมลียีง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง โรคามาดวัร ์(Rocamadour) ตัง้อยูเ่ชงิผาใน

ภมูศิาสตรอ์นัเหลอืเชือ่เหมอืนหลดุมาจากภาพยนตรเ์รือ่ง The Lord of 

the Ring  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถพ์ระแมแ่หง่โรคามาดวัร ์(Chapelle Notre-

Dame) เป็นหนึง่ในศนูยก์ลางการแสวงบญุทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ซึง่ภายในเป็น

ทีเ่กบ็รักษารปูสลักไมข้อง “พระแมม่ารดี า” (Black Madonna) ทีเ่ชือ่

กนัวา่แกะโดยนักบญุอามาดรูเ์อง ถดัลงมาดา้นลา่งของโบสถ ์ 

 

บรเิวณก าแพงหนิคณุจะพบกบั ดาบดเูรนดา (Durendal) ทีเ่สยีบหกัอยู่

บนอยูบ่นผา ซึง่มกีารกลา่วกนัวา่ ดาบเลม่นีเ้ป็นดาบของวรีบรุษุโรแลนด ์

อศัวนิทีม่ชี ือ่เสยีงในอดตีน่ันเอง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ลาโรค กาแยค (La Rougue Gageac) เป็นเมอืง

เกา่แกท่ีม่อีายหุลายรอ้ยปี ดว้ยเอกลกัษณ์ของเหลา่อาคารบา้นเรอืนสี

เหลอืงทอง รวมไปถงึวถิกีารด ารงชวีติในแบบดัง้เดมิ เป็นเมอืงเล็กแตม่าก

ไปดว้ยความงดงาม และน่ามาเยอืนเป็นทีส่ดุ  

 

น าทา่น ชมทวิทัศน ์2 ฝ่ังทีส่วยงาม มทีัง้ชาโตว ์หลายแหง่ ไร่องุน่ และ

ธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิ ์  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง แซ็ง-เตมลียีง (Saint-Emilion) นับเป็น

เขตพืน้ทีท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของแควน้ ซีง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น

เขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะทีเ่ป็นตวัอยา่งทีโ่ดดเดน่ของภมูทิัศน ์ไร่

องุน่ประวัตศิาสตร ์ทีรั่กษาสภาพทีส่วยงามจากอดตีถงึปัจจบุนั และยงัคง

ท าการเพาะปลกูองุน่ทีย่งัคงรักษาคณุภาพองุน่ เพือ่เป็นวัตถดุบิส าหรับ

ผลติไวนใ์นภมูภิาคไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีโดยมกีาร  ก าหนดมาตรฐานการผลติ 

และการตรวจสอบคณุภาพอยา่งเครง่ครัด ถอืวา่เมอืงแหง่ไวนแ์ดง ทีม่ี

ความงดงามดว้ยตวัเมอืงเกา่ทีส่รา้งดว้ยหนิปนูทัง้หมด เป็นเมอืงทีโ่ดดเดน่

ทีส่ดุในดา้นการผลติไวน ์และมไีรอ่งุน่ทีม่ากมายสดุลกูหลูกูตา ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ และชมิไวนร์สนุ่ม ณ ชาโตวช์ือ่ดังของเมอืง 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 พักทีโ่รงแรม CHATEAU GRAND BARRAIL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ แซ็งต ์เตมลียีง - ลาโรแชล  - น็องต ์ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาโรแชล (La Rochelle) เมอืงเกา่แกร่มิฝ่ัง

มหาสมทุรแอตแลนตคิ เมอืงศนูยก์ลางอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรม

สดๆ รสเยีย่มเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของฝร่ังเศส  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงน็องต ์(Nantes) เป็นเมอืงหลวงของจังหวดั 

ลัวรัตล็องตกิในแควน้เปอเีดอลาลวัรใ์นประเทศฝร่ังเศส น็องตเ์ป็นเมอืง

ส าคญัทางประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ในค.ศ.2004 นติยสารไทมบ์รรยายน็

องตว์า่เป็น “เมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในบรรดาเมอืงตา่งๆ ในยโุรป” 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั มหาวหิารแซ็งต-์ปิแยร ์(Saint Pierre Cathedral) 

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาตฝิร่ังเศส โดยชว่งศตวรรษที ่16 

ไดรั้บความเสยีหายจากสงครา  มศาสนาระหวา่งคาทอลกิกบัโปรเตส

แต๊นต ์ตอ่มาศตวรรษที ่17 ถกูสรา้งขึน้มาใหม ่

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั ปราสาท Chateau des Ducs de Bretagne ที่

สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 และใชเ้ป็นทัง้ทีพั่กอาศัยและใชเ้ป็นป้อม

ปราการทางทหารดว้ย ปัจจบุนัทีน่ีเ่ป็นพพิธิภณัฑ ์

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (อาหารมชิลนิ)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม HOTEL RADISSION BLU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก น็องต ์-  โรชฟอร ์อ็อง แตร ์- วานส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง โรชฟอร ์อ็อง แตร ์(Rochefort en tre) 

ไดรั้บการโหวตวา่เป็นเมอืงเล็กทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุในหมูบ่า้นสไตลฝ์ร่ังเศส 

อาคารบา้นเรอืนถกูสรา้งดว้ยหนิปนูและหนิเกรนติ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและ

เดนิเลน่ชมเมอืง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวานส ์(Vannes) เป็นเมอืงเกา่ของแควน้บรทิานี ่

ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงเกา่แกท่ีถ่กูอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีมเีอกลักษณ์โดยมี

ถนนเล็กๆทีป่ดูว้ยหนิและประตเูมอืงยคุกลาง มบีา้นกรอบไมซ้งุทีม่สีสีนั

เฉพาะตัว เป็นเมอืงทีม่เีสน่ห ์เพราะมทีัง้โซนเมอืงเกา่สมยัยคุกลางทีย่งัคง

รักษาไวอ้ยา่งด ีและมทีา่เรอืเล็กๆไวจ้อ ดเรอืใบล านอ้ยดว้ย มปีราสาท มี

ป้อมปราการและก าแพงเมอืงเกา่ทีย่งัคงแสดงถงึความยิง่ใหญใ่นอดตีให ้

เราสมัผัสได ้ 
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จากนัน้ น าทา่นแวะถา่ยรปู มหาวหิารแหง่วานส ์หรอืเรยีกชือ่เต็มวา่ 

อาสนวหิารนกับญุเปโตรแหง่วานส ์(Cathédrale Saint-Pierre de 

Vannes) มหาวหิารแหง่แรกของเมอืงวานสนั์น้ถกูท าลายลงในปีค.ศ. 

919 จากการรกุรานของชาวไวกิง้ในแควน้เบรอตาญ ตอ่มาไดม้กีารสรา้ง

ขึน้ใหมร่าวค.ศ. 1020 โดยสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์วตัถดุบิ

หลกัทีใ่ชค้อืหนิแกรนติ และตอ่มาไดม้กีารตอ่เตมิอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ ท าให ้

มหาวหิารแหง่นีม้คีวามหลากหลายทางสถาปัตยกรรมอยา่งมาก 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม BEST WESTERN PLUS VANNES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด วานส ์– ดน็ีอง - แซงต ์มาโล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดน็ีอง (Dinan) เป็นเมอืงเล็กๆเกา่แกอ่กีเมอืง 

เป็นเมอืงเล็กๆโดยมเีเมน่ ้า La Rance ไหลผา่น มเีขตบา้นเมอื งเกา่ทีม่มีา

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 เป็นอกีเมอืงทีย่งัคงรักษาก าแพงเมอืงเกา่ไวไ้ดอ้ยา่งด ี

มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญๆหลายแหง่ เมอืงนีเ้ป็นเมอืง

เล็กๆเงยีบสงบ มทีา่เรอืทีเ่รยีกวา่ Le Port de Dinan ใหท้า่นไดเ้ดนิเลม่

ชมเมอืง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

บา่ย จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแซงต ์มาโล (SAINT 

MALO) อกีหนึง่จดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึง่

ของจังหวดั อลีล-์เอต-์วแีลน (Ille-et-Vilaine) แควน้เบรอตาญ เป็นเมอืง

ชายฝ่ังทีม่ขีนาดเล็กมกี าแพงลอ้มรอบตัวเมอืง แมว้า่บางสว่นจะถกูท าลาย

ไปในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องกต็ามก็ยงัคงไวซ้ ึง่ความสวยงามแบบ

คลาสสคิของเมอืงไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

น าทา่นแวะถา่ยรปู โบสถแ์ซงตม์าโล (SAINT MALO CATHEDRAL) 

โบสถเ์กา่แกน่กิาย โรมนัคาทอลกิ โดยโบสถ ์ ถกูกอ่ตัง้ขึน้ในปี 1108 ชม

โซลโีดร ทาวเวอร ์(Solidor Tower) อาคารเกา่แก ่ทีต่ัง้อยูร่มิทะเล สรา้ง

ขึน้ในชว่งสมยัศตวรรษที ่14 หรอืในชว่งระหวา่  งปี 1369 – 1382 โดย 

John V ดยคุแหง่เบรอตาญ โดยภายในเป็นทีเ่กบ็ รวบรวมเกีย่วกบั

ประวัตศิาสตรก์ารเดนิเรอื รวมไปถงึอปุกรณ์ตา่งๆทีใ่ชใ้นเดนิเรอืในทะเลอกี

จ านวน มากมองจากบรเิวณ ทาวเวอร ์นักทอ่งเทีย่วจะได ้พบกบัววิทวิทัศน์

ทีง่ดงามของปากแมน่ ้า Rance 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่   
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม HOTEL OCEANIA SAINT MALO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด แซงต ์มาโล – มงตแ์ซงตม์เิชล - โดวลิส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่มงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) ทีต่ัง้

ของศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรปเทยีบไดก้บัมหาวหิาร

เซนตปี์เตอรแ์หง่กรงุโรม อยูบ่นเกาะในเขตแควน้นอรม์งัด ีสถานทีแ่หง่นี้

ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.

1979 และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมตดิอนัดับ 3 ของฝร่ังเศส 

รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์ายน ์มงแซงต-์มเิชล  

 

น าทา่นชม มหาวหิารมงแซ็งต ์มเิชล (Mont Saint Michel 

Cathedral) ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรปเทยีบไดก้บัมหา

วหิารเซนตปี์เตอรแ์หง่กรงุโรม สรา้งมาหลายยคุหลายสมยัเปลีย่นแปลง

รปูแบบตลอดการสรา้ง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนกิายเบเนดกิตนีจากวหิาร

แซง็ว็องดรยี ์ไดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึน้ใหมเ่ป็นอารามขนาดใหญ ่และ

ตัง้ชือ่ใหมว่า่ “มงแซง็ต ์มเิชล” ตัววหิารตัง้อยูบ่นฐานหนิแกรนติขนาดใหญ ่

สงูจากระดบัน ้าทะเล 75 เมตร มกีารสรา้งตอ่เตมิหลายยคุหลายสมยัที่

แควน้นอรม์งัดเีรอืงอ านาจและอทิธพิลถงึทีส่ดุ เป็นศาสนสถานส าหรับ

บ าเพ็ญสมาธแิละถอืสนัโดษมาตัง้แตโ่บราณ  

ชมตวัเมอืงเกา่ ทีม่ป้ีอมปราการลอ้มรอบ จากนัน้ มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ 

อสิระ ชอ้ปป้ิง บนถนนเสน้เดยีวของเกาะทีม่รีา้นขายของทีร่ะลกึบรกิาร  

 

 

    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโดวลิส ์(Deauville) ทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นไฮโซรมิ

ทะเล โดยถกูขนานนามวา่ Parisian Riviera ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่19 เป็น

เมอืงพักผอ่นของชนชัน้สงู คนรวย และคนมชีือ่เสยีง และยงัเป็นเมอืงแรก

ที ่Coco Chanel มาเปิดรา้น และมกีารจัดเทศกาลหนังหลายครัง้ ทัง้ยงั

เป็นสถานทีถ่า่ยภาพยนตช์ือ่ดัง   The Devil Wears Prada อสิระใหท้า่น

ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง อาท ิGucci, Dior,Cartier, Louis 

Vuitton, Prada ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิง ณ หอ้งแพรงตอง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

 พักทีโ่รงแรม HOTEL DU GOLF BARRIERE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่กา้ โดวลิส ์– อ็องเฟลอร ์– เอทเทรทาท ์- รอ็ูอง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอ็องเฟลอร ์(HONFLEUR) เมอืงทา่เล็กๆของ  
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แควน้นอรม์องด ีซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังทางตอนใตข้องบรเิวณปากแมน่ ้าแซน 

ปัจจบุนัเมอืงเล็กๆแหง่นีเ้ป็นทีรู่จ้ักกนัในนามของเมอืงทา่ เกา่แกท่ีง่ดงาม

แหง่หนึง่ของประเทศฝร่ังเศส และ ทา่เรอืประมงเกา่แก ่สมัผัสเสน่หข์อง

เมอืงทา่แหง่นีด้ว้ยการเดนิไปชมเรอืยอรช์ และเรอืประมงทีม่ากไปดว้ยสสีนั

อนัสดใส ทา่นสามารถพบกบัชอ่งแ  คบ บา้นเกา่และถนนทีง่ดงาม, เหมอืง

เกลอื และโบสถ ์Saint Catherine's เป็นโบสถไ์มท้ีใ่หญท่ีส่ดุในฝร่ังเศส 

ตืน่ตาไปกบัความเกา่แกข่องระเบยีงหอระฆงัทีป่ระดับประดาอยา่งวจิติร  

 

น าทา่นถา่ยรปู โบสถเ์ซนต ์แคทเธอรร์นี (Saint Catherine's) เป็น

โบสถไ์มท้ีใ่หญท่ีส่ดุในฝร่ังเศส ตืน่ตาไปกับ  ความเกา่แกข่องระเบยีงหอ

ระฆงัทีป่ระดับประดาอยา่งวจิติร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ LOBSTER  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอทเทรทาท ์(Etretat) "หมูบ่า้นเอทเทร

ทาท"์ (Etretat Village) หมูบ่า้นเล็กๆรมิชายฝ่ังในจังหวดัแซน-มารตีมี 

(Seine-Maritime) เป็นอกีหนึง่จดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีม่ี

ชือ่ เสยีงและไดรั้บความนยิมมากแหง่หนึง่ของประเทศฝร่ังเศส  

 

น าทา่นชม "หนา้ผาและเสาหนิโคง้ธรรมชาตแิหง่เอทเทรทาท"์ (The 

Cliffs at Etretat) โดยจดุทอ่งเทีย่วแหง่นีไ้ด ้กลายเป็นสถานทีด่งึดดู

เหลา่นักทอ่งเทีย่วและศลิปินเป็นจ านวนมาก นอกจากนีย้งัมชีายหาดที่

ขนานไปกบัแนวยาวของชายฝ่ัง ซึง่มคีวามสวยงามมากแหง่หนึง่อกีดว้ย 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงรอ็ูอง ( ROUEN ) เมอืงหลวงของ

แควน้นอรม์งัดบีนฝ่ังแมน่ ้าแซนน ์โมเนตใ์ชช้วีติอยูท่ีน่ีใ่นปี ค.ศ.1892 อกี

หนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่ปัจจบุนัแควน้นอรม์งัดไีดแ้ยกออกเป็น 

2 แควน้ คอื โอต-นอรม์งัด ีและ บสั-นอรม์งัด ีน่ันเอง โดยแตเ่ดมิเมอืงรอู็

องนัน้ถอืวา่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุและมัง่คั่งทีส่ดุของยคุกลางอกีดว้ย 

 

น าทา่นแวะถา่ยรปู วหิารนอรท์เตอรด์มัแหง่เมอืงรอ็ูอง  (NORTRE-

DAME DE ROUEN) สรา้งขึน้ในปี 1150 ตอ่มาในปี 1170 มกีารเสรมิ

หอคอยคูห่นา้เขา้ไป และแลว้เสร็จสมบรูณ์ในปี 1240 จากนัน้ม ี การบรูณะ

ใหมใ่นศตวรรษที ่16 โบสถน์ีเ้ป็นทีรู่จั้กจากภาพวาดของ ศลิปินโมเนต ์ได ้

วาดภาพวหิารแหง่นีด้ว้ยภาพเขยีนคอลเลคชัน่นีม้ทีัง้หมด 28 ภาพ 

  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  
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 พักทีโ่รงแรม  Hôtel Mercure Rouen Centre Champ-de-Mars หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่บิ รอ็ูอง – จแิวรน์ ีชมบา้นโมเนต่ ์– ปารสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูห่มูบ่า้นเล็กๆ ทีช่ ือ่วา่ จแิวรน์ ี(GIVERNY) น า

ทา่นชมบา้นโมเนต่ ์ศลิปินอมิเพรสชัน่นสิมท์ีโ่ดง่ดัง บา้นสองชัน้หลังนีป้ก

คลมุไปดว้ยพชืพรรณไมน้านาชนดิ, หอ้งและเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ ภายในบา้น

ยงัคงสภาพเดมิ หอ้งน่ังเลน่, หอ้งนอนและหอ้งครัวนาดใหญพ่รอ้มอปุกรณ์

ท าครัวครบครัน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่โมเน่ตเ์ป็นคนพถิพีถิัน ไฮไลทข์องบา้น

คอื สวนสวย 2 แหง่ทีอ่ยูใ่นทีเ่ดยีวกนั  

 

จากนัน้น าทา่นชม สวนไมด้อกคลาสสคิสไตลฝ์ร่ังเศส “คลอส นอร์

แมนด”์ (Clos Normand) และสวนไมน้ ้า ขึน้มาคูก่บัสวนไมด้อก 

เหมอืนกบัโมเน่ตไ์ดต้วดัปลายพูก่นัลงบนผา้ใบ กลางสวนไมน้ ้ามสีระบวัที่

เป็นตน้ก าเนดิของภาพเขยีนชดุอนัเลือ่งชือ่ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบน

พืน้น ้าในสระบวัเป็นสิง่ทีโ่มเน่ตช์ืน่ชอบ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูป่ารสี (Paris) เมอืงทีแ่มก้ระทั่งชาวฝร่ังเศสที่

อาศัยอยูน่อกเมอืงหรอืตา่งจังหวดั หรอืตา่งแควน้แดนไกล กลา่ววา่ ตราบ

ใดทีม่ลีมหายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารสี ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัส

กบัความงามและความมหัศจรรยข์องกลุม่อาราม และบา้นเรอืนรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาตทิีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ตลอดสองขา้งทาง

จนถงึกรงุปารสี  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนชองป์ส เอลเิซส่ ์(Champs Elysee) ถนน

แฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสีเป็นยา่นการคา้ทีป่ระกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ 

และรา้นคา้หรหูรา สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ตทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่ง

งดงาม และปลกูเรยีงรายอยา่งเป็นระเบยีบ ท าใหก้ลายเป็นจดุสนใจของ

นักทอ่งเทีย่วทีผ่า่นไปมา ชองป์ส เอลเิซส่ ์เดมิเป็นทอ้งทุง่และสวน มทีีม่า

จากค าวา่ "ทุง่เอลเิซยีม" จากเทพปกรณัมกรกี ถนนสายนีไ้ดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก (The most beautiful avenue in the 

world) ทา่นสามารถเดนิตามเสน้ทางถนนสายนีไ้ปสูป่ระตชูยันโปเลยีน ซึง่

เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญในกรงุปารสี และทีน่ีท่า่นสามารถขึน้ไปชมชัน้

บนของประตชูยัได ้โดยเดนิขึน้ขัน้บนัได 284 ขัน้ หรอืใชล้ฟิต ์ 
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อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงแบบเต็มๆ หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงใน

หา้งสรรพสนิคา้แกลลอรี ่ลาฟาแยต ซึง่เปิดบรกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1893 

และเริม่เปิด ณ ทีปั่จจบุนั ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแลว้ประมาณ 1 

ศตวรรษ หา้งลาฟาแยตเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังของฝร่ังเศส ปัจจบุนัมี

หา้งสาขา 61 แหง่ เนือ้ทีข่องหา้งประมาณ 500,000 ตร.ม.  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม HILTON PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่บิเอ็ด สนามบนิปารสี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ชาลล ์เดอ โกล เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

13.40 น. ออกเดนิทางจากปารสี สู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG931  

วนัทีส่บิสอง กรงุเทพฯ 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

ราคาทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

 

175,000.- 

35,000.- 

26,000.- 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่20 พฤศจกิายน 2565) 
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คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ซรูคิ//ชารล์ เดอ โกล-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 9 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ทา่นละ 50 ยโูร ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 40 ยโูร ตลอดการเดนิทาง หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การจองทวัร ์

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000.- บาท/ทา่น (เพือ่

เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

 

การยกเลกิการจองทวัร ์: 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั  หกัคา่มดัจ า 31,000 บาท  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 51,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
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ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

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

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


