
 
 
 
 

 

แรงส์ * อาเมยีง * อ็องเฟลอร์ * โดวลิล์ * ดินอน * รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์  
เข้าชมชมความยิ�งใหญ่ของมหาวหิารมองท์ แซง มเิชล * ชมปราสาทแสนสวย แห่ง ลุ่มแม่นํ%าลัวร์  

บอร์โดซ์ * ชิมไวน์รสเลิศ * อ็องกูแลม * ลิมอฌ * ออร์เลอ็อง  

เมนูพเิศษ...กุ้งมงักร, สเต๊กเนื%อฝรั�งเศส และ Moules à la Mar inière (หอยแมลงภู่อบ), ซีฟู๊ ดรสเลิศ 
เที�ยวสบาย  ๆไม่เร็งรีบ...ความสุขที�ทุกท่านรอคอย 

 Tour  Exclusive Selected : คือรายการทวัร์คุณภาพ ในราคา ที�สมเหตุผล 
1. โรงแรมที�พกัแบบ Q ดาว  
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพื%นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื�อลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ X อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย Z อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทปิพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
7. นํ%าดื�มบริการบนรถโค้ชวนัล่ะ ^ ขวด 

ออกเดินทาง พฤศจิกายน ^`ZQ – มนีาคม ^`Z` 



วนัแรกของการเดนิทาง(b)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
��.�� สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั&น '  

เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจา้หนา้ที1คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที1นั1งบนเครื1อง 
 

วนัที�สองของการเดนิทาง(^)  ปารีส – แรงส์ – ชมเมือง – อาเมียง – ชมเมือง    
��.�� ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั1งเศส โดยสายการบินไทยเที1ยวบินที1 TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแล้ว นาํท่านออก

เดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองแร็งส์” (Reims) (�'� กม.) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ในประเทศ
ฝรั1งเศส  ตั&งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั1งเศส ก่อตั&งขึ&นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสําคญัระหวา่งสมยั
จกัรวรรดิโรมนั ชม “มหาวิหารแร็งส์” เป็นอาสนวหิารสาํคญัของเมืองแร็งส์ จหัวดัมาร์น ประเทศฝรั1งเศส ที1เคยใช้
ในพิธีสวมมงกุฎกษตัริยข์องประเทศฝรั1งเศส มหาวิหาร
สร้างเสร็จเมื1อปลายคริสตศ์ตวรรษที1 ��  และไดรั้บเลือก
ให้ เ ป็นมรดกโลกเมื1อปีค.ศ.�MM�  ชม (ด้านนอก) 
พระราชวังโ ต (Tau Palace) ถูกสร้างขึ&นในช่วงระหวา่งปี 
�'MS ถึง �T�M ที1 มีความสําคัญต่อราชวงศ์ฝรั1 ง เศส 
โดยเฉพาะเรื1 องของพิธีบรมราชาภิเษก เนื1องจากเป็น
สถานที1ในการพาํนกัของ กษตัริยก่์อนที1จะเขา้สู่พิธีบรม
ราชาภิเษก ซึ1 งจะจดัขึ&นในมหาวิหารแร็งส์นาํท่านนาํท่าน
ถ่ายรูปกับประตูชัยเมืองแรงส์ จากนั&นชม ประตูชัย

ประจาํเมืองแร็งส์ สิ1งก่อสร้างที1ถือไดว้า่เป็นอนุสาวรียที์1
เก่าแก่ที1สุดในเมืองแร็งส์ ซึ1 งคนทั1วไปมกันิยมเรียกประตู
แห่งนี& ว่า ประตูดาวองัคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวองัคาร ถือวา่เป็นเป็นคนหนึ1งใน 4 ประตูโรมนัที1มีความ
งดงามมากของฝรั1งเศส  จากนั&นไปชม โ บสถ์ เซนต์ แร็งส์ (Saint Remi Basilica) อีกหนึ1งคริสตจกัรที1สร้างแด่ 
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที19 ซึ1 งเริ1มมีการก่อตั&งขึ&นในศตวรรษที1 1099 ซึ1 งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น
อนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ เมื1อปี 1841 

เที1ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (�_' กม.) เมือง

หลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าแฟรงก์ ชนเผ่าที1สําคญั
ของประเทศฝรั1งเศสโบราณ และยงัเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ที1
เต็มไปดว้ยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารกอธิคที1งดงามมากแห่ง
หนึ1 งของประเทศฝรั1งเศส ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอาเมียงส์ 
หรือ มหาวิหารอาเมียงส์ (Amiens Cathedral) มหาวิหารที1สร้างใน
สไตล์โกธิคแบบ "คลาสสิค" ที1สร้างขึ&นในช่วงศตวรรษที1 �� มหา



วิหารอาเมียงส์ ยงัถือว่าเป็นมหาวิหารที1มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ที1สุดในประเทศฝรั1งเศสอีกด้วยต่อมา มหา
วหิารอาเมียงส์ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี �MS� 

คํ1า บริการอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั: Hotel Mercure Amiens Cathedrale / หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที�สามของการเดนิทาง(i)  อาเมียง – รูออ็ง– ออ็งเฟลอร์ – โดวลิล์ – มองค์แซงมิเชล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ที1หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารจากนั&นเดินทางสู่เมืองรูออ็ง ROUEN (��� กม.) ตั&งอยูบ่นฝั1งแม่นํ& าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของ
นอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝรั1งเศส ในปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี ชมมหาวิหารรูอ็อง มี
อีกชื1อหนึ1 งว่า “นอทเตอดมั-เดอ-รูอ็อง (NORTE-DAME 
DE ROUEN)” เป็นวิหารโรมนัคาทอลิคแบบโกธิค 
(GOTHIC) ซึ1 งแต่เดิมเป็นโบสถ์ที1ถูกสร้างด้วยศิลปะ
แบบโรมาเนสท ์ปัจจุบนัที1เป็นศิลปะแบบโกธิคนั&นสร้าง
ขึ&นภายหลงัในศตวรรษที1 12 โดยใชเ้วลาก่อสร้าง 361 ปี 
(ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรูอ็องเป็นที1ฝัง
พระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE 
LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่วนหัวใจเท่านั&น ส่วนอื1นๆ 
ถูกฝังไวที้1เมือง ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิกา
เก่าแก่ของเมืองรูอ็อง ประดบัอยูเ่หนือซุ้มทางลอดที1ถนน 
Rue de Gros Horloge ชื1นชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์
และงานศิลปะเคลือบทองอนัสุดวจิิตรของนาฬิกา จากนั&นเดินทางสู่เมือง ออ็งเฟลอร์ “Honfleur” (M� กม.)   

เที1ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารนําท่านชมเมือง “อ็องเฟลอร์” เมืองท่าใน

แควน้ Normandy (นอร์มงัดี) ดว้ยความสวยงามของเมือง
นี&ทาํให้เป็นที1โปรดปรานของศิลปินต่างๆ ที1แวะเวียนมา
พกัอาศยัที1นี1 เช่น Gustaf Coubert, Eugene Boudin และ 
Claude Monet เป็นตน้ ชมท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux 
Bassin ในสมัยก่อนท่าเรือแห่งนี& เป็นที1ตั& งของป้อม
ปราการ "Reef Nang" สร้างขึ&นเพื1อจุดประสงคท์างทหาร
เพื1อป้องกนัเมือง และยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทหารที1
สําคัญอีกแห่งในยุคสมยักลางอีกด้วย ท่าเรือนี& เป็นจุด
เชื1อมต่อระหวา่งแม่นํ&าแซน (Seine) และช่องแคบองักฤษ 

(The English Channel) จากนั&นเดินทางต่อสู่เมืองโด



วิลส์ “Deauville” (�_ กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ1 งที1ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปก
นิตยสารกนัอยู่เป็นประจาํ เดินเที1ยวชมเมืองเล็กๆที1หรูหรา และแวดลอ้มไปดว้ยกลิ1นอายของเหล่าชนชั&นสูงใน
อดีต จากนั&นเดินทางต่อสู่ “เมืองมองตแ์ซงมิเชล” Mont Saint Michel  (��� กม.)  

 คํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร เมนูพื&นเมือง ‘Moules à la Marinière’ 
หรือหอยแมลงภู่อบ สไตลฝ์รั1งเศส พร้อมเครื1องเคียง ไวน์ขาวทอ้งถิ1น  

ที�พกั: Mercure Mont Saint Michel, หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง (Q) มองค์แซงมิเชล – ดนีอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  

เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

 หลังอาหารชมเกาะมองต์แซงมิเชล” Mont Saint 
Michel เมืองปราสาทแสนสวยที1อยู่บนเกาะกลางทะเล 
ท่านได้เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความ
ประทบัใจ ชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ที1ทอดตวัยาวอยู่
บนเกาะกลางทะเลที1สวยงาม วิหารที1ตั&งอยู่บนเกาะโดด
เดี1ยว กลางทะเลชายฝั1งตะวนัตก บริเวณแควน้นอร์มองดี
ของประเทศฝรั1งเศส ไดรั้บประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเมื1อ
ปี ค.ศ. �M_M   หากนํ&าลดระดบัลง ท่านสามารถเดินจากฝั1ง
สู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซึ1 งเปรียบเสมือนสะพานแห่ง
ธรรมชาติที1เปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่าน  จากนั&นเดินทาง
สู่เมืองดีนอน (Dinan) (TS กม.)   

เที1ยง บริการอาหารมื&อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านชมเมืองดีนอน เมืองสวยที1ตั&งอยูริ่มแม่นํ& าแรนซ์ ตวัเมืองตั&งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีกาํแพงลอ้มรอบ

อยูใ่น เป็นเมืองที1งดงามที1สุดในแคว้นในบริตตานีเมืองยุค
กลางแห่งนี& มีสถาปัตยกรรมที1 ดีที1 สุดในบริตตานีซึ1 งมี
อาคารย้อนหลังไปถึงศตวรรษที1  �� กําแพงเมืองเดิม
จาํนวนมากยงัคงสภาพเดิมไวอิ้สระทุกท่านเดินเล่นชม

เมืองโดยรอบ จากนั&นทาํท่านเดินทางสู่เมือง รอซ์ฟอร์ท 
ออง แตร์(Rochefort-en-Terre) (��T กม.) เมืองที1ไดรั้บ
การโหวตให้เป็นหนึ1 งในหมู่บา้นที1สวยที1สุดในฝรั1งเศส
และเป็นเหตุผลหนึ1 ง ในการมาเยือนมากที1สุดของแควน้บ
ริตตานี นาํท่านเดินไปตามถนนอิฐดั&งเดิม เขา้สู่เขตเมือง
เก่า ท่านจะได้เห็นบา้นเรือนยุคกลางที1สร้างด้วยหินอายุ
กวา่ T�� ปี ที1ปัจจุบนักลายเป็นร้านคา้ ร้านกาแฟ ที1คอยตอ้นรับนกัท่องเที1ยว ส่วนใหญ่ประดบัไปดว้ยไมด้อกไม้



ประดบัอย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตวัเมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง “น็

องต์” Nantes (��� กม.) เมืองหลวงของจงัหวดัลวัรัตล็อง
ติกในแควน้เปอีเดอลาลวัร์ในประเทศฝรั1งเศส ตั&งอยู่บน
ฝั1งแม่นํ& าลวัร์ทางตะวนัตกของฝรั1งเศส นาํท่านชม (ดา้น
นอก) ของปราสาท “ดุ๊กแห่งบริตตานี” (Chateau of the 

dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่นํ& า
ลัว ร์ที1 ได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั1งเศสตั&งแต่ปี 
1862  

ค ํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร 

พกัที�: Radisson Blu Hotel, Nantes / หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที�ห้าของการเดนิทาง(`) น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด – ตูร์  
เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

หลังอาหารเดินทางสู่ลุ่มแม่นํ& าลัวร์ เข้าชมปราสาทที1
ยิ1 ง ใ ห ญ่ นี& คื อ  “ ป รา ส า ท เช อ น อ งโ ซ”  (CHATEAU 

CHENONCEAU) (��� กม.)  เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที1
ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบ
คลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ท่านจะไดช้มความงดงาม
อยา่งเลอค่าทั&งดา้นนอกและภายในปราสาทอยา่งจุใจและ
เพลิดเพลินกับตาํนานของความเป็นมาที1น่าสนใจก่อน
ปล่อยเวลาใหท้่านวาดฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสนสุด

ประทบัใจ   
เที1ยง บริการอาหารมื&อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั&นนาํท่านเขา้ชม “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU 

CHAMBORD” (TS กม.)  โดยโคร่งร่างของตวัปราสาท
ได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี  การสร้าง
ปราสาทชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเริ1มสร้างหลงัจากเขา
สิ&นลมไปแลว้ 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิก
ฝรั1งเศสและทีมงานไดน้าํเคา้โครงนี& ไปปรับปรุงเป็นแบบ
สมบูรณ์ หลงัดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซวัส์ 



ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทขึ&น ปี 1519 *** หากปราสาทใดปิดทางบริษัทขอเปลี�ยนเป็นเข้าชมปราสาทอองบัวร์ แทน 

*** จากนั&นนาํท่านเดินเขา้สู่เมืองตูร์ (Tour) (_S กม.)  เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั&งแต่ยุคกลาง โดยตวั
เมืองนั&นตั&งอยู่บนแม่นํ& าลวัร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ1 งของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้ศตวรรษที1 � 
นั1นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่นํ& าลวัร์ที1สําคญัเมืองหนึ1งของประเทศ ชมความงดงาม
ของ "วิหารตูร์" (Tours Cathedral) หรือ วิหารเซนต ์แก
ไทน์ (Saint-Gatien's Cathedral ) ที1สร้างขึ&นเพื1อทุ่มเท
ให้กบันกับุญเซนต ์แกไทน์ (Saint Gatien) วิหารถูกสร้าง
ขึ& นในช่วงระหว่าง ��_� - �T'_ ตั& งอยู่ทางใต้สุดของ
สะพานขา้มแม่นํ& าลวัร์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวิหาร
ตูร์ล้วนแล้วแต่สร้างขึ&นในแบบศิลปะแบบกอธิค ต่อมา
วิหาร ตู ร์ไ ด้ รับ ก ารประ กา ศ ให้ เ ป็นอนุส าว รีย์ท า ง
ประวติัศาสตร์ในปี �S�� เขา้สู่ยา่นเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณ
ใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที1ตั&งของจตุัรัส Plumereau ที1มี
ชื1อเสียงของเมืองตูร์ โดยจตุัรัสถูกโอบลอ้มไปด้วยเหล่า
อาคารบา้นเรือนยคุกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

คํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร 

พกัที�: Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที�หกของการเดนิทาง (`) ตูร์ – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

หลงัอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) 
(�'M กม.) เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
ฝรั1งเศส ริมแม่นํ& ากาโรนน์ ( Garonne) และอยูริ่มฝั1งทะเล
เป็นเมืองที1มีความสาํคญัดว้ยเป็นเมืองท่าการคา้ตั&งแต่ก่อน
ยุคโรมัน  นอกจากนี& แล้วเมืองบอร์กโดซ์ยงัเป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัฌีรงด์ (Gironde) และเมืองหลวงของ
ของแควน้อากีแตน (Aquitaine) 

เที1ยง บริการอาหารมื&อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ 
สเต๊กเนื&อรสเลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทาน
เนื&อววักรุณาแจง้แผนกเซลล ์ทางบริษทัจะเปลี1ยนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผสั บรรยาการไร่องุ่นของแท ้ที1มีชื1อเสียงโด่ง
ดงัไปทั1วโลก ให้ท่านไดช้มไวน์รสชาติเยี1ยม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกบั

บรรยากาศ และ รับความรู้เกี1ยวกบัการผลิตไวน์ชั&นเยี1ยมของแควน้ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านกลบัเขา้ตวัเมือง นาํท่าน
เที1ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่าพระจนัทร์ (Port of the Moon) ถือวา่เป็นหนึ1งในแหล่งท่องเที1ยวที1



สาํคญัในฝรั1งเศส ซึ1 ง ในปี 2007 เมืองบอร์กโดซ์ไดรั้บการขึ&นทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ ที1ยงั
มีผูอ้ยูอ่าศยั ชุมชนเมืองและยา่นสถาปัตยกรรมที1โดดเด่น 
นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานปิแอร์ (Pont de 
Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานนี&  
ถูกสร้างขึ& นเพื1อใช้ในการข้ามแม่นํ& าการอน (Garonne 
River) ปัจจุบนัสะพานนี&  ถือว่าเป็นอีกหนึ1 งสัญลกัษณ์ที1
สําคญัของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั&นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั 
โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหนึ1งในโรงละครโอเปร่าที1
เก่าแก่ที1สุดแห่งหนึ1 งในทวีปยุโรป จากนั&นนําท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ที1ตั&งอยู่
ในใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซึ1 งเป็นอาคารสิ1งก่อสร้างทาง
ศาสนาที1ใหญ่ที1สุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

คํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�: Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที�เจด็ของการเดนิทาง (X) บอร์โดซ์ – ออ็งกูแลม – ลมิอฌ – ออร์เลออ็ง 
เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” 
(��� กม.)  เมืองในแควน้ Nouvelle-Aquitaine ทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของฝรั1งเศส ชมวิหารอ็องกูแลม 
(Cathédrale d'Angoulême) หรือ วหิารนกับุญเปโตรแห่งอ็
องกูแลม (Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême) วหิาร 
โรมนัคาทอลิก ที1สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์
สร้างในปี ค.ศ. 1017 จากนั& นเดินทางสู่เมืองลิมอฌ 
(Limoges) (��� กม.)   

เที1ยง บริการอาหารมื&อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองที1มีชื1อเสียงทางดา้น
กระเบื&องเคลือบมาตั&งแต่สมยัศตวรรษที1 18 นาํท่านชม
ยา่นใจกลางเมือง นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็งเตเตียน 
แห่ง ลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหา
วหิารขนาดใหญ่ที1สร้างขึ&นในแบบโกธิค โดยเริ1มตน้สร้าง
ขึ&นใน 1273 แลว้เสร็จในปี 1888 ประกอบไปดว้ยหอ



ระฆงัแปดเหลี1ยมที1ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั&นเดินสู่เมือง “ออร์เลอ็องส์” (Orleans) (��� กม.) 
เมืองหลกัของจงัหวดัลวัแรในแควน้ซ็องทร์-วาลเดอลวัร์    

ค ํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที�:  Hotel Novotel Or léans St Jean de Braye / หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที�แปดของการเดนิทาง (s) ออร์เลออ็ง – ชมเมือง – คฤหาสน์โว เลอ วกีงต์ – ปารีส 
     มหาวหิารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่นํ%าแซนน์พร้อมดนิเนอร์สุดหรู 
เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

 จากนั&นนาํท่านชมเมืองออร์เลออ็ง เมืองที1ตั&งอยูริ่ม ฝั1ง
แม่นํ& าลัวร์ เป็นเมืองที1 มีความสําคัญในประวติัศาสตร์
ฝรั1งเศส ในศตวรรษที1 15 โจน ออฟ อาร์ค วีรสตรีผูน้ํา
กองทพัฝรั1งเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพื1อตอบโตแ้ละขบัไล่
กองทพัองักฤษที1ยึดลอ้มเมืองอยูจ่นไดรั้บชยัชนะ ชมยา่น
การคา้ ชมมหาวิหารเซ็นต์ครัวร์ แห่งเมืองออร์เลอ็องที1
ยิ1งใหญ่สวยงามดว้ยศิลปะแบบกอธิค ไดเ้วลาสมควรนาํ
ท่านเดินทางสู่เมืองแมง็ซี1 (Maincy) (�'� กม.) 

เที1ยง บริการอาหารมื&อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเขา้ชม “คฤหาสน์โว-เลอ-วีกงต์” Château de Vaux-le-Vicomte ที1สร้างขึ&นระหวา่งปี ��TS – ���� 
สําหรับนีกอลา ฟูแก มาร์ควิสแห่งเบลเลออีล ไวเคานต์
แห่งเมอเลิงและโว ผูเ้ป็นเสนาบดีกระทรวงการคลงัใน
พระเจา้หลุยส์ที1 �' เป็นคฤหาสน์ที1ก่อสร้างอย่างหรูหรา
โอ่อ่าและยิ1งใหญ่ที1สุดในฝรั1งเศสรองจากพระราชวงั
แมซง Château de Maisons จากนั&นเดินทางเขา้สู่กรุง

ปารีส (61 กม.) นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ยา่นมองมาร์ต” 
(Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของ
ปารีสและเป็นจุดที1สูงที1สุดของเมือง ชม “มหาวิหาร
ซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหาร
พระหฤทยั  ที1สร้างขึ&นเพื1อเป็นอนุสรณ์สถานที1อุทิศแด่
ชาวฝรั1งเศส ที1เสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นาํท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าววา่ 
เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั&งหลาย ณ ที1แห่งนี& คือ ที1



นดัพบของศิลปินมาตั&งแต่ศตวรรษที1 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรค์จากที1นี1เป็นจาํนวนมาก อิสระให้ทุก
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟ
สไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซื&อของที1ระลึกต่างๆ 

คํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝรั1งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่นํ& าแซน (Seine 
River) สถานที1สําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝั1งของแม่นํ& าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที1เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที1งดงามแห่งหนึ1งของโลก อาทิ
เช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ศาลาวา่การ โอเตล็เดอวลิส์ เกาะเซ็นตห์ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑ์ออร์
เซย ์แซงวาลี&ด พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเล็กซานเดอร์ที1 � ฯลฯ 

พกัที�: Par is Marr iott Opera Ambassador  Hotel / หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง        

 

วนัที�เก้าของการเดนิทาง(w)     พระราชวงัแวร์ซานย์ - ขึ%นชมววิบนหอไอเฟล – ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

นาํคณะเขา้ชมความสวยงามภายใน “พระราชวงัแวร์ซายย”์ (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจาํ
พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างที1สาํคญัๆของพระราชวงั � ใน _ สิ1งมหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั เพราะ
ความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และสวนดอกไมที้1มีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ผูที้1ก่อสร้างพระราชวงัแวร์
ซายส์ ที1งดงามแห่งนี&  คือ พระเจา้หลุยส์ที1 �' ของฝรั1งเศส พระราชวงัในอดีตแห่งนี& มีพื&นที1ประมาณถึง �_,000 
ไร่ แต่ปัจจุบนันั&นพื&นที1  บางส่วนถูกนาํไปใช้ประโยชน์ด้านอื1นจึงเหลือพื&นที1เพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตาม
พระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิ1งใหญ่อลงัการเสมอมา  นาํท่านชมห้องหบัต่างๆ ที1ตกแต่งอยา่ง
วิจิตรบรรจงตามชื1อเทพเจา้ต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิ

เรอร์ Hall of Mirrors แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั1งเศส 

ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นพระราชวงัที1งดงามลํ& าค่า
ที1สุดแห่งหนึ1งของโลก ชมห้องประวติัศาสตร์เมื1อคราวที1
พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝรั1งเศส 

เที1ยง บริการอาหารมื&อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารนําคณะขึ& นลิฟท์สู่ชั&น � ของหอไอเฟล 
พร้อมชมวิวมหานครปารีส จากมุมสูง � จากนั&นชมลาน
ประวติัศาสตร์ “จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde 
ที1พระเจ้าหลุยส์ที1  �� และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูก
ตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั1งเศส ชม
ถนนแห่งแฟชั1น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที1มี 
ความยาวกวา่ � กิโลเมตรที1ร่มรื1นไปดว้ยตน้เมเปิ& ลตลอด
สองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนที1ติดอนัดบัสวยที1สุดใน



โลก ให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จตุัรัสทรอคาเดโร” 
ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe   

คํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร   

พกัที�: Par is Marr iott Opera Ambassador  Hotel / หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง        

 

วนัที�สิบของการเดนิทาง(bz) ปารีส – พพิธิภณัฑ์ลูร์ฟ – ช้อปปิ% ง  
เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

นาํคณะท่านเดินทางเพื1อ เขา้ชมภายใน “พพิธิภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจําพพิธิภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่าง
ที�สําคญั ขๆองพพิธิภัณฑ์)  เป็นพิพิธภณัฑ์ที1สําคญัและยิ1งใหญ่ที1สุดแห่งหนึ1 ง
ของโลกเป็นสถานที1ตั&งแสดงศิลปวตัถุนบัชิ&นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั 
แต่ต่อมาเมื1อ ราชสํานกัยา้ยไปที1 แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพิธภณัฑ์ ภายในจดั
แสดงศิลปวตัถุชิ&นสาํคญั อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั%น
วีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลัก ทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรง
กลางครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซึ1 งเพิ1งก่อสร้างเพิ1มเติมขึ&นมาในปี ค.ศ.1989 

เที1ยง บริการอาหารมื&อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํคณะชอ้ปปิ& งสินคา้ปลอดภาษีที1 Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปปิ& งสินคา้ตาม

รสนิยมแบรนด์ชื1อดังนานาชนิด อาทิ นํ& าหอม เสื& อผา้กระเป๋า เครื1องสําอาง จากนั&นสินคา้แบรนด์เนมชื1อดงัที1

หา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette 
ค ํ1า บริการอาหารมื&อคํ1า ณ ภตัตาคาร   

พกัที�: Par is Marr iott Opera Ambassador  Hotel / หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง        
 

วนัที�สิบเอด็ของการเดนิทาง(bb) ปารีส – สนามบิน  
เชา้ บริการอาหารมื&อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั 

พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื1อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย)เพื1อให้ท่านไดมี้เวลาทาํ TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

��.�� ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที1ยวบินที1 TGM��  
 

วนัที�สิบสองของการเดนิทาง(b^) สนามบินสุวรรณภูมิ  
��.�� เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

************************************************************ 
 



***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื1องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที1ทางคณะเดินทางในขณะนั&น  เพื1อความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั&นทั&งนี&การตดัสินใจ จะ
คาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั& งเมื1อ
เขา้โรงแรมที1พกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั& งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั& ง เพื1อความแน่นอน กรณีลืมของ
ไว ้ณ โรงแรมที1พกั ทางหัวหน้าทวัร์ และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมีค่าใช้จ่ายในการจดัส่งคืน 
ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม, ห้ามวางของมีค่าทุกอยา่งไวใ้นรถกรณีที1ท่านไม่ไดอ้ยูใ่นรถดว้ย ทางบริษทัทวัร์ และ
พนกังานขบัรถโคช้ ไม่สามารถรับผดิชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนี%รวม 
1. ค่าตั�วเครื1องบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ 

อตัราค่าบริการ ปี ^`ZQ-^`Z`  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ � ท่าน 
เด็กอายตุ ํ1ากวา่ �� ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน 

เด็กอายตุ ํ1ากวา่ �� ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี1ยว 

�'-�T พ.ย. �' ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
��-�� พ.ย. �' ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
�S-�M พ.ย. �' ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 

�T พ.ย.-�� ธ.ค. �' �'M,M�� �'M,M�� �'T,M�� �M,M�� 
    ��-�� ธ.ค. �' �'M,M�� �'M,M�� �'T,M�� �M,M�� 
    �M-�� ธ.ค. �' ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 

  �� ธ.ค.�'-�� ม.ค.�T �'M,M�� �'M,M�� �'T,M�� �M,M�� 
�� ธ.ค.�'-�� ม.ค. �T �'M,M�� �'M,M�� �'T,M�� �M,M�� 

  ��-�_ ม.ค. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
��-�' ม.ค. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 

�� ม.ค.-�� ม.ค. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
 �_ ม.ค.-�_ ก.พ. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 

 ��-�' ก.พ. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
 ��-�� ก.พ. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
 �T-�� ก.พ. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 

 �' ก.พ.-�_ มี.ค. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
 ��-�' มี.ค. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
 ��-�� มี.ค. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
 �_-�S มี.ค. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 

 �' มี.ค.-�' เม.ย. �T ��M,M�� ��M,M�� ��T,M�� ��,M�� 
* คณะออกเดินทางไดเ้มื1อมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ �T ท่านเท่านั&น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั&นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ1มเติมจากเจา้หนา้ที1บริษทัฯ ** 



2. ค่ารถปรับอากาศนาํเที1ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที1ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

3. โรงแรมที1พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครื1องปรับอากาศ เนื1องจากอยู่
ในแถบที1มีอุณหภูมิตํ1าและราคาโรงแรมจะปรับขึ&น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที1ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี1ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื1นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่าน
จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารที1ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ1นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที1ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที1พกั  

 

อตัราค่าบริการนี%ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ1ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที1จ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครื1องดื1มและอาหารนอกเหนือจากที1ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีนํ&ามนัที1ทางสายการบินแจง้เปลี1ยนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย bzz บาท / ท่าน / b^ วนั รวม b,^zz บาท ต่อท่าน ต่อทริป (หากท่านประทับใจในการ

บริการ) 

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก S�,��� บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที1เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ �� วนั มิฉะนั&นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ �� วนั ซึ1 งจะเกิดขึ&นไดก้็ต่อเมื1อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
�� ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ �� ท่าน ซึ1 งในกรณีนี&  ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั&งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อื1นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ที1จะเปลี1ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี&  เมื1อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที1สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที1นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื1องจากรายการทวัร์นี& เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินในทุกกรณี  



5. เมื1อท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั&งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื1อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที1ไดร้ะบุไวโ้ดยทั&งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะทาํการยื1นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื1อในคณะมีผูส้ํารองที1นั1งครบ �� ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื1องจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที1เป็นกรุ๊ปในการยื1นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี1องบิน , ห้องพกัที1คอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ �� ท่าน จึงจะสามารถยื1นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที1ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื1นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิ� ในการยื1นวีซ่าเดี1ยว ซึ1 งทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื1นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที1ของบริษทัคอยดูแล 
และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที1ใชใ้นการยื1นวีซ่าท่องเที1ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 
ท่านที1มีความประสงคจ์ะยื1นวซ่ีาท่องเที1ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที1สถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการ
ยื1นวซ่ีาเท่านั&น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
 

กรณวีซ่ีาที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้  

ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึ%นดงัต่อไปนี% 

1. ค่าธรรมเนียมการยื1นวีซ่าและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั&งสิ&นแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

2. ค่ามดัจาํตั�วเครื1องบิน หรือตั�วเครื1องบินที1ออกมาจริง ณ วนัยื1นวีซ่า ซึ1 งตั�วเป็นเอกสารที1สําคญัในการยื1นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตั�วเครื1องบินถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที1ท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนที1เหลือจะคืนให้ท่านภายใน ��-M� วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั�วท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจาํตั�วตามจริงเท่านั&น 

3. ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
หอ้งใน � คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที1เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง ���% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชี&แจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยดึค่าใชจ่้ายทั&งหมด ���% 
5. ทางบริษทัเริ1มตน้ และจบ การบริการ ที1สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะสาํรองตั�วเครื1องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ1งอยา่งใดที1ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี&  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที1นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั&นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที1จะสาํรองยานพาหนะ 

 



เงื�อนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  �� วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั&งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที1เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที1ตอ้ง 

การันตีที1นั1งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที1มีการการันตีค่ามดัจาํที1พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง �T – �M วนัขึ&นไป – เก็บค่าใชจ่้าย T� % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง � – �T วนั – เก็บค่าบริการทั&งหมด ��� % 

 

เอกสารที�ใช้ในการยื�นขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที�สถานทูตเพื�อสแกนลายนิ%วมือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางที1เหลืออายใุชง้านไม่ตํ1ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั&น ) 1.5 X 2.0 นิ&ว จาํนวน 3 รูป ขึ&นอยูก่บัประเทศที1จะ

เดินทาง หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที1มีชื1อผูเ้ดินทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที1จะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้1อแต่ละสถานทูต 

3. *ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ � ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั&น ส่วนบญัชีอื1นๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอื1นๆ สามารถยื1นแนบเพิ1มเติมได ้ทั&งนี& เพื1อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชชื้1อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดชื1อใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที1ท่านจะใชย้ื1นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที1มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ ํ1ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ1ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั&งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ1 งจดหมายตอ้งออกโดยที1วา่การ
อาํเภอ 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. สาํเนาใบเปลี1ยนชื1อ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 



10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที1ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื1นคาํร้องใหม่ก็ตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั& ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั&งนี&ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที1ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ1มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีที1ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของ
ท่าน เนื1องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที1มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคที์1จะเดินทางไปท่องเที1ยวยงัประเทศ
ตามที1ระบุเท่านั&น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนื1องมาจากหลกัฐานในการขอยื1นวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื1นขอวี
ซ่าท่องเที1ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที1เกิดขึ&นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั&งนี&จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

****************************************************************** 


