
 

 

 

EHC-TK-10D-RHONECRUISE 

10 วนั ล่องเรือแม่นํ้าโซน, โรน, คามาร์ก (ฝร่ังเศส) 
ช่วงใบไม้เปลีย่นสี แห่งลุ่มนํ้าโรน 
Crosi Europe MS Rhone Princess 

 
 

***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

11-20 ตุลาคม 2562 

89,900 บาท  
(พเิศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เคร่ืองด่ืม …. ไม่รวมวซ่ีาเชงเก้นและทิป) 

 

ลยีง – แซ็ง เอเตียน – มากง – เทร์วู – เวยีนน์ – อาร์ลส์ – อาวญีง – ววีเีย – ตูร์นอง  
 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
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เรือแม่น ้ำ Crosi Europe MS Rhone Princess 

 

เส้นทางล่องเรือแม่นํา้โซน, โรน, คามาร์ก (ฝร่ังเศส) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

EHC-TK-10D-RHONECRUISE 

10 วนั ล่องเรือแม่นํ้าโซน, โรน, คามาร์ก (ฝร่ังเศส) 
ลยีง – แซ็ง เอเตียน – มากง – เทร์วู – เวยีนน์ – อาร์ลส์ – อาวญีง – ววีเีย – ตูร์นอง  

 

 11 ต.ค. 2562   กรุงเทพมหานคร  
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ 

 

12 ต.ค. 2562  อสิตนับูล – ลยีง – แซ็ง เอเตยีน 
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1807 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

08.15 น. ออกเดินทางจากอิสตนับูล สู่ สนามบินลียง ประเทศฝร่ังเศส (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝร่ังเศส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมือง
ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวนัออกของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัลวัร์  และศูนยก์ลาง
อุตสาหกรรมส่ิงทอและการฟอกยอ้ม ผลิตเหลก็กลา้เจืออาวุธและกระสุน เป็นเมืองแรก ๆ ของฝร่ังเศสท่ีมีการ
ปฏิวติัอุตสาหกรรม นาํท่านชม จตุัรัสชอง ชวัเรส จตุัรัสใจกลางเมืองแซ็ง เอเตียน ตั้งช่ือเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ 
นาย ชอง ชวัเรส นกัการเมืองชาวฝร่ังเศสผูฝ่ั้งใฝ่สงัคมนิยม และต่อตา้นความรุนแรงในยคุสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
และถูกลอบสังหารท่ีกรุงปารีสเมื่อปี ค.ศ.1914 แวะถ่ายรูปกบัโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St.Charles Cathedral) 
โบสถ์โรมนัคาธอลิก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1912 เป็นอนุสรณ์แด่นักบุญ ชาร์ลส์ โบโรมิโอ (Saint Charles 
Boromeo) สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองลียง 
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17.00 น. นาํท่านเชคอินข้ึนเรือสาํราญ Croisi MS Rhone Princess 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ : เรือจอดเทียบท่าคา้งคืนในเมืองลียง ท่านสามารถออกมาเท่ียวยามคํ่าคืนได ้
 

 
 

13 ต.ค. 2562  ลยีง – มากง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองลียง (Lyon) ซ่ึง องค์การยูเนสโก (Unesco) ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.

1998 นาํท่านผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จตุัรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองลียง โดย
จตุัรัสน้ีไดรั้บการออกแบบใหม่อยา่งสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel 
de Ville) นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองลียง  นาํท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า 
(Opera house) อีกหน่ึงอาคารประวติัศาสตร์ท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัศาลาว่าการเมือง โดยอาคารถูกสร้างข้ึนใน ช่วง
ปี ค.ศ. 1826 สร้างข้ึนโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel 
โดยอาคารเปิดข้ึนมาใหม่ในปี ค.ศ.1993 ไดเ้วลานําท่านชม โบสถ์แซง นิเช่ (St. Nizier church) อีกหน่ึง
คริสตจกัรท่ีถูกสร้างข้ึนในสไตลโ์กธิค เป็นโบสถท่ี์มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ปัจจุบนัเป็นหน่ึงใน
อาคารท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของเมืองลียง จากนั้นนาํท่านชม
มหาวิหารเซนตจ์อห์น (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก โดย
วิหารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี12 บนซากปรักหกัพงัของโบสถเ์ก่าจากศตวรรษท่ี 6 โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ
วิหารแห่งน้ี คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษท่ี 14  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
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13.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือลียง (Lyon) มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมากง (Macon) ระหว่างการ
เดินทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอนัสวยงามสองฝ่ังแม่นํ้ าโรน 

19.30 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองมากง 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ : เรือจอดเทียบท่าคา้งคืนในเมืองมากง ท่านสามารถออกมาเท่ียวยามคํ่าคืนได ้

 

14 ต.ค. 2562  มากง – เทร์วูร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 นําท่านเท่ียวชมเมืองมากง (Macon) เป็นเมืองหลวงของจังหวดัโซเนลวัร์ในแควน้บูร์กอญ ท่ีตั้ งอยู่ทาง

ตะวนัออกของฝร่ังเศส เมืองน้ีเป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยมนต์เสน่ห์ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าโรน 
และตั้งอยู่ในแควน้เบอร์กนัดี เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไมท่ี้มีการจดัสวนอย่าง
สวยงาม นาํท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัแซงต์โรลอง 
(Saint Laurent Roman Bridge) ท่ีสร้างทอดยาวขา้มแม่นํ้ าโรน ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชมโบสถ ์อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ 
(Eglise Saint Pierre) ซ่ึงเป็นโบสถใ์จกลางเมืองสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 นาํท่านเขา้ชมความสวยงามและ
ความเก่าแก่ของโบสถแ์ห่งน้ี จากนั้นนําท่านเท่ียวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่นํ้ าโรน ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 

 

 
 

12.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเทร์วู อิสระใหท่้านไดช้มวิวทิวทศัน์ สองฝ่ังแม่นํ้ าโซน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

16.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืงเทร์วู 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองเทร์วู (Trevoux) เมืองเล็กๆริมฝ่ังแม่นํ้ าโซน นาํท่านเท่ียวชมท่าเรือ Rue du Port ซ่ึงมีหมู่

อาคารโบราณท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 15-16 จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาโบราณ (Old 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8D
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Parliament) ซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 นาํท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาประจาํเมือง (Clock Tower) ซ่ึง
สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 17 จากนั้นนาํท่านเขา้ชมป้อมปราการปราสาทเทร์วู (Trevoux’s fortified castle) ซ่ึง
เป็นปราสาทโบราณท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 14 ใชเ้ป็นป้อมปราการเพื่อป้องกนัการรุกรานของศตัรูใน
อดีต จากนั้นใหท่้านไดมี้โอกสารเดินเล่นภายในเมืองท่ียงัคงเสน่ห์แห่งเบอร์กนัดี อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตาม
อธัยาศยั 

18.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
19.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเวียนน์ 
 

15 ต.ค. 2562  เวยีนน์ – ล่องเรือชมแม่นํา้โรน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองเวียนน์ (Vienne) เมืองเลก็ๆริมฝ่ังแม่นํ้ าโรน ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีแห่งแควน้อิซเร่ และ

เคยเป็นเมืองแห่งอาณาจักรโรมันโบราณอีกด้วย นําท่านเท่ียวชมเมืองเวียนน์ และสถานท่ีสําคัญทาง
ประวติัศาสตร์โรมนัโบราณ ไม่ว่าจะเป็น ปิระมิดโรมนัแห่งเวียนน์, ศาลาว่าการแห่งเมืองเวียนน์  จากนั้นนาํ
ท่านเขา้ชมโบสถ ์แซงตม์อริส (St. Maurice Cathdral) โบสถเ์ก่าแก่ประจาํเมืองเวียน ไดเ้วลานาํท่านแวะถ่ายรูป
กบั Roman Temple หรือ Temple of Augustas and Livia เป็นวิหารโรมนัโบราณซ่ึงยงัคงสภาพไดอ้ยา่งงดงาม 

 
 

11.30 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.00 น. เรือสาํราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองเวียนน์ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองอาร์ลส์ ระหว่างการเดินทางท่าน
จะไดส้มัผสักบัทศันียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอนัสวยงามสองฝ่ังแม่นํ้ าโรน แนะนาํให้ท่านข้ึนไป



 

 

 

EHC-TK-10D-RHONECRUISE 

ถ่ายรูปวิวสองฝ่ังแม่นํ้ าโรน ซ่ึงมีทศันียภาพสวยงามยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณ ริมนํ้ า หรือ บา้นเรือน 
ตลอดจนหมู่อาคารหลากหลายแบบ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
16 ต.ค. 2562  อาร์ลส์ – เรอมูแลงส์ – นีมส์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมือง

เลก็ๆ ในจงัหวดัการ์ แควน้ลอ็งกด์็อก-รูซียง ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัปงดูว์
การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งนํ้ าโรมนัโบราณสร้างโดยจกัรวรรดิโรมนั สร้างพาดผา่นแม่นํ้ าการ์ดง เป็นส่วน
หน่ึงของระบบส่งนํ้ าของเมืองนีมส์ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพ่ือส่งนํ้ าจากจากเมืองอูว์แซ็ส นัก
ประวติัศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดยสะพานแห่งน้ีจดัเป็นสะพานส่งนํ้ าท่ี
สร้างในสมยัจกัรวรรดิโรมนัท่ียงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง รองจากสะพานส่งนํ้ าแห่งเซโกเบีย และ
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนีมส์ นาํท่านเท่ียวชม
เมืองนีมส์ (Nims) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงมีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงยุคโรมนั นอกจากน้ี
เมืองนีมส์ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัในประวติัศาสตร์สาํหรับส่ิงทอ นาํท่านชม 3 โบราณสถานท่ีสาํคญัแห่งเมืองนีมส์ 
คือ อฒัจนัทร์แบบโรมนัโบราณ (Arena), วิหารโรมนั (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซ่ึง
สถานท่ีทั้งสามยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ไดถู้กเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส" เลยทีเดียว ได้
เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เ เมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์โบราณท่ีตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าโรน (Rhone river) 
ในจงัหวดับูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแควน้โพรวองซ์ (Provence) แควน้ท่ีอยู่ทางตอนใตข้อง
ประเทศฝร่ังเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้นของโบราณสถานสาํคญัท่ีมีมาตั้งแต่
ยคุสมยัโรมาเนสก ์และดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนัน่เอง ท่ีเป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้



 

 

 

EHC-TK-10D-RHONECRUISE 

เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  นาํท่านเขา้ชมสนามกีฬาโรมนัโบราณ (Roman Arena) หรือ 
โรมนั แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนประมาณ ช่วงศตวรรษ
ท่ี 1 ภายในมีอฒัจรรยส์าํหรับคนนัง่ชมการแสดงต่างๆ หน่ึงในโบราณสถานโรมนัท่ีถูกยกให้เป็นมรดกโลก
ของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นนาํท่านชมโรงละครโรมนัและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) 
ซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ กนักบัสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจง้และชมทางเดินใตดิ้นสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณท่ีมี
ความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของเมือง จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั โบสถแ์ซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) 
เป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในช่วงช่วงศตวรรษท่ี 3 สร้างข้ึนในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั โดยโบสถแ์ห่งน้ี
ถือว่าเป็นโบสถแ์ห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกดว้ย จากนั้นนาํท่านชม สุสานอาลีสกอง (Necropolis of 
Alyscamps) ซ่ึงเป็นสุสานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในสุสานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโลกก็ว่าได ้โดย
สุสานโรมนัโบราณแห่งน้ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมากเยือนมากพอๆกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆในเมือง ภายใน
สุสานมีโบสถย์คุกลาง อยา่งโบสถ ์Saint Honoratus และอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นซากปรักหกัพงั  

 

 
 

18.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ : เรือจอดเทียบท่าคา้งคืนในเมืองอาร์ลส์ ท่านสามารถออกมาเท่ียวยามคํ่าคืนได ้
 

17 ตุลาคม 2562 อาวญีง – ววีเีย 
 

04.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองอาวีญง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. นาํท่านเท่ียวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เป็นเมืองหลกั (Chef-lieu) ของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้พรอวอ็งซาลป์

โกตดาซูร์ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโรน เมืองอาวีญง ไดถู้กขนานนามว่า "เมืองแห่ง
พระสนัตะปาปา" เน่ืองจากในอดีตนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 
1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ี
เมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีกาํแพงเมืองเก่าท่ียงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ นาํท่านเขา้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1309
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1423
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1423
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ชมพระราชวงัพระสนัตะปาปา (Palais de Papes) จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั สะพานอาวีญง ซ่ึงยงัอยู่ในสภาพดี 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995  

 
 

11.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองอาวีญง สู่ท่าเรือเมืองวีวีเย (Viviers) 
 อิสระใหท่้านไดช่ื้นชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่นํ้ าโรน และเมืองเลก็ๆ ตลอดจนธรรมชาติอนัสวยงาม 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือวีวีเย (Viviers) 
 อิสระใหท่้านเท่ียวชมเมืองวีวีเย (Viviers) อีกเมืองเลก็น่ารักๆแห่งลุ่มแม่นํ้ าโรนทางตอนใตข้องฝร่ังเศส นาํท่าน

ถ่ายรูปกับมหาวิหารวีวีเย  เรียกช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งวีวีเย  เป็นอาสนวิหารในนิกาย
โรมนัคาทอลิก เป็นท่ีตั้งของมุขนายก ประจาํมุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 
4  สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา  (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่งน้ีได้ข้ึน
ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เมื่อปีค.ศ. 1906  (เน่ืองจากเรือจอดเทียบท่าเพียง 30 นาที) 

 

18 ต.ค. 2562  ววีเีย – ตูร์นอง 
 

05.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวีวีเย สู่ท่าเทียบเรือเมืองตูร์นอง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

ระหว่างการเดินทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอนัสวยงามสองฝ่ังแม่นํ้ า
โรน แนะนาํใหท่้านข้ึนไปถ่ายรูปวิวสองฝ่ังแม่นํ้ าโรน ซ่ึงมีทศันียภาพสวยงามยิง่ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณ 
ริมนํ้ า หรือ บ้านเรือน ตลอดจนหมู่อาคารหลากหลายแบบ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1995
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1906
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือตูร์นอง 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองตูร์นอง (Tournon) อีกหน่ึงเมืองสวยแห่งลุ่มนํ้ าโรน และเป็นเมืองท่ีเล่ืองช่ือในการปลูก

องุ่นและทาํไวน์ในแถบลุ่มแม่นํ้ าโรนอีกดว้ย นาํท่านชมเมืองโบราณอีกแห่งของฝร่ังเศส จากนั้นนาํท่านเขา้ชม
ปราสาทตูร์นอง (Tournon Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 10 และไดส้ร้างเพ่ิมเติมในส่วน
ปีกตะวนัตกในสมยัศตวรรษท่ี 14 นอกจากน้ีไดมี้การบูรณะซ่อมแซมในศิลปะแบบเรเนอซองส์ในสมยั
ศตวรรษท่ี 15 นาํท่านเขา้ชมความสวยงามของตวัปราสาทท่ีตั้งตะหง่านริมแม่นํ้ าโรน สมควรแก่เวลานาํท่าน
เดินเล่นและเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆในเมืองตูร์นอง 

   
 

18.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
 วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท่้านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในคํ่าคืนน้ี 

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

23.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองตูร์นอง สู่ท่าเรือเมืองลียง 
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19 ต.ค. 2562  ลยีง – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – อสิตนับูล  
 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือลียง (Lyon) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. นาํท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ 
 นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหารเก่าแก่ท่ี

ถูกสร้างข้ึนบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตวัอาคารถูกสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน 2 
สไตล์คือ แบบโรมนัและไบเซนไทน์ นอกจากน้ีมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยงัถูกรวมให้เป็น
ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ทั้งหมดของลียง และไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 จากนั้น
นาํท่านชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมนัโบราณถูกสร้างข้ึนถดั
จากเนินเขา โดยโรงละครมีท่ีนัง่สาํหรับผูช้มถึง 10,000 คน ปัจจุบนัโรงละครเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั รวม
ไปถึงสถานท่ีทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la Republique) ซ่ึงเป็นถนนชอ้ปป้ิงสตรีทขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในลียง และยงัมีหา้งร้านคา้ใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลียง (LYS) เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund  
18.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินลียง สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบิน TK1810 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
22.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

20 ต.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า, อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ล่องเรือแม่นํ้าโซน, โรน, คามาร์ก (ฝร่ังเศส) 
Crosi Europe MS Rhone Princess 

 

อัตราค่าบริการ 11-20 ตุลาคม 2562 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ ห้องมหีน้าต่าง Panorama cabin) ท่านละ 89,900 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ Panorama Cabin) 16,000 

เด็กอายตุ ํ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  86,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 21,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคายืนยนัได้กต่็อเม่ือที่นัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-LYS-IST-BKK) 22,000 

วีซ่าเชงเกน้  ไม่รวมค่าวีซ่า 3,300 บาท 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2562) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือสาํราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกเมือง 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,300 บาท 
 ค่า Gratuities หรือ Service fee บนเรือ ประมาณ 70 ยโูรต่อท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และคนขบัรถ 40 ยโูร คิดเป็นเงิน 1,500 บาทต่อท่าน ซ่ึงจะเรียกเก็บจากอินวอยซย์อดเต็ม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    สํารองที่นัง่ (ผู้เดนิทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 70,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเต็มจาํนวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกว่า 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
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เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นฝร่ังเศส 
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(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมกีารเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมขีนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
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ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง  

10 วนั ล่องเรือแม่นํ้าโซน, โรน, คามาร์ก (ฝร่ังเศส) 
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ลยีง – แซ็ง เอเตียน – มากง – เทร์วู – เวยีนน์ – อาร์ลส์ – อาวญีง – ววีเีย – ตูร์นอง  

Crosi Europe MS Rhone Princess 
 ราคาทวัร์ 89,900 บาท       11-20 ตุลาคม 2562 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

 
หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผู้สํารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................  
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................... ................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 635 1415 


