แรงส์ * อาเมีย ง * อ็องเฟลอร์ * โดวิลล์ * ดินอน * รอซ์ ฟ อร์ ท ออง แตร์
เข้ าชมชมความยิงใหญ่ ของมหาวิหารมองท์ แซง มิเชล * ชมปราสาทแสนสวย แห่ ง ลุ่มแม่ นํา% ลัวร์
บอร์ โดซ์ * ชิมไวน์ รสเลิศ * อ็องกูแลม * ลิมอฌ * ออร์ เลอ็อง
เมนูพ เิ ศษ...กุ้งมังกร, สเต๊ กเนื%อฝรังเศส และ Moules à la Marinière (หอยแมลงภู่อบ), ซีฟ๊ ูดรสเลิศ
เทียวสบายๆ ไม่ เร็งรีบ...ความสุ ขทีทุกท่ านรอคอย
Tour Exclusive Selected : คือรายการทัวร์ คุณภาพ ในราคา ทีสมเหตุผล
1. โรงแรมทีพักแบบ Q ดาว
2. บริการอาหารเช้ า ในห้ อง F.I.T. (ไม่ ใช่ ห้องกรุ๊ ป)
3. อาหารพืน
% เมืองแบบมีคุณภาพ เพือลองชิ มรสชาติแบบต้ นตํารับ ***
4. อาหารจีนเมนูดีลกั ซ์ X อย่ าง พร้ อมผลไม้
5. อาหารไทย Z อย่ าง พร้ อมของหวาน
6. ค่ าทิปพนักงานขับรถและบริ กรตลอดการเดินทาง
7. นํา% ดืมบริการบนรถโค้ ชวันล่ ะ ^ ขวด

ออกเดินทาง พฤศจิกายน ^`ZQ – มีนาคม ^`Z`

วันแรกของการเดินทาง(b)
.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ปารีส

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั&น '
เคาท์เตอร์ สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที1คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที1นง1ั บนเครื1 อง

วันทีสองของการเดินทาง(^)

ปารีส – แรงส์ – ชมเมือง – อาเมีย ง – ชมเมือง

.
ออกเดินทางสู่ มหานครปารี ส ประเทศฝรั1งเศส โดยสายการบินไทยเที1ยวบินที1 TG930
07.10 เดิ นทางถึ งสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารี ส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ว นําท่านออก
เดิ นทางมุ่งหน้าสู่ “เมื องแร็ งส์ ” (Reims) ( ' กม.) เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์ นในแคว้นช็องปาญาร์ ในประเทศ
ฝรั1งเศส ตั&งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของฝรั1งเศส ก่อตั&งขึ&นโดยกอลและกลายมาเป็ นเมืองสําคัญระหว่างสมัย
จักรวรรดิโรมัน ชม “มหาวิหารแร็ งส์ ” เป็ นอาสนวิหารสําคัญของเมืองแร็ งส์ จัหวัดมาร์ น ประเทศฝรั1งเศส ที1เคยใช้
ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริ ยข์ องประเทศฝรั1งเศส มหาวิหาร
สร้างเสร็ จเมื1อปลายคริ สต์ศตวรรษที1 และได้รับเลือก
ให้ เ ป็ นมรดกโลกเมื1 อ ปี ค.ศ. MM ชม (ด้ า นนอก)
พระราชวังโ ต (Tau Palace) ถูกสร้างขึ&นในช่วงระหว่างปี
'MS ถึ ง T M ที1 มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ ราชวงศ์ ฝ รั1 ง เศส
โดยเฉพาะเรื1 องของพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก เนื1 อ งจากเป็ น
สถานที1ในการพํานักของ กษัตริ ยก์ ่อนที1จะเข้าสู่ พิธีบรม
ราชาภิเษก ซึ1 งจะจัดขึ&นในมหาวิหารแร็ งส์ นาํ ท่านนําท่าน
ถ่ า ยรู ป กับ ประตู ชัย เมื อ งแรงส์ จากนั&น ชม ประตู ชั ย
ประจําเมื องแร็ งส์ สิ1 งก่อสร้างที1ถือได้วา่ เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี1
เก่าแก่ที1สุดในเมืองแร็ งส์ ซึ1 งคนทัว1 ไปมักนิ ยมเรี ยกประตู
แห่ งนี& ว่า ประตูดาวอังคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็ นเป็ นคนหนึ1 งใน 4 ประตูโรมันที1มีความ
งดงามมากของฝรั1งเศส จากนั&นไปชม โ บสถ์ เซนต์ แร็ งส์ (Saint Remi Basilica) อีกหนึ1 งคริ สตจักรที1สร้ างแด่
สมเด็จพระสันตะปาปาลี โอที1 9 ซึ1 งเริ1 มมี การก่ อตั&งขึ& นในศตวรรษที1 1099 ซึ1 งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็ น
อนุสาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ เมื1อปี 1841
เที1ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมือง “อาเมียงส์ ” (Amiens) ( _' กม.) เมือง
หลวงของแคว้นปี การ์ ดี ดิ นแดนแห่ งชนเผ่าแฟรงก์ ชนเผ่าที1 สําคัญ
ของประเทศฝรั1 งเศสโบราณ และยังเป็ นเมื องแห่ งประวัติศาสตร์ ที1
เต็มไปด้วยศิลปะต่างๆ รวมไปถึ งมหาวิหารกอธิ คที1งดงามมากแห่ ง
หนึ1 งของประเทศฝรั1 งเศส ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่ งอาเมียงส์
หรื อ มหาวิหารอาเมียงส์ (Amiens Cathedral) มหาวิหารที1สร้ างใน
สไตล์โกธิ คแบบ "คลาสสิ ค" ที1สร้ างขึ&นในช่ วงศตวรรษที1 มหา

คํ1า

วิหารอาเมี ยงส์ ยังถื อว่าเป็ นมหาวิหารที1มีการก่ อสร้ างเสร็ จสมบู รณ์ ที1สุดในประเทศฝรั1งเศสอี กด้วยต่อมา มหา
วิหารอาเมียงส์ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี MS
บริ การอาหารคํ1า ณ ภัตตาคาร

ทีพัก: Hotel Mercure Amiens Cathedrale / หรื อระดับใกล้ เคีย ง
วันทีสามของการเดินทาง(i)
เช้า

อาเมีย ง – รู ออ็ ง– อ็องเฟลอร์ – โดวิลล์ – มองค์ แซงมิเชล

บริ การอาหารเช้า ที1หอ้ งอาหารของโรงแรม

หลังอาหารจากนั&นเดินทางสู่ เมื องรู ออ็ ง ROUEN (

เที1ยง
บ่าย

กม.) ตั&งอยูบ่ นฝั1งแม่น& าํ แซน เป็ นอดีตเมืองหลวงของ

นอร์ ม็องดีทางตอนเหนื อของฝรั1งเศส ในปั จจุบนั เป็ นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์ ม็องดี ชมมหาวิหารรู อ็อง มี
อีกชื1 อหนึ1 งว่า “นอทเตอดัม-เดอ-รู อ็อง (NORTE-DAME
DE ROUEN)” เป็ นวิหารโรมัน คาทอลิ ค แบบโกธิ ค
(GOTHIC) ซึ1 งแต่ เดิ มเป็ นโบสถ์ที1ถู กสร้ า งด้ว ยศิ ลปะ
แบบโรมาเนสท์ ปั จจุบนั ที1เป็ นศิลปะแบบโกธิ คนั&นสร้าง
ขึ&นภายหลังในศตวรรษที1 12 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 361 ปี
(ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรู อ็องเป็ นที1ฝัง
พระศพของพระเจ้า ริ ช าร์ ด ใจสิ ง ห์ (RICHARD THE
LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่ วนหัวใจเท่านั&น ส่ วนอื1นๆ
ถู กฝั งไว้ที1เมือง ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิ กา
เก่าแก่ของเมืองรู อ็อง ประดับอยูเ่ หนื อซุ ้มทางลอดที1ถนน
Rue de Gros Horloge ชื1 นชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์
และงานศิลปะเคลือบทองอันสุ ดวิจิตรของนาฬิกา จากนั&นเดินทางสู่ เมือง อ็องเฟลอร์ “Honfleur” (M กม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารนํา ท่ า นชมเมื อ ง “อ็ อ งเฟลอร์ ” เมื อ งท่ า ใน
แคว้น Normandy (นอร์ มงั ดี) ด้วยความสวยงามของเมือง
นี& ทาํ ให้เป็ นที1โปรดปรานของศิลปิ นต่างๆ ที1แวะเวียนมา
พักอาศัยที1นี1 เช่น Gustaf Coubert, Eugene Boudin และ
Claude Monet เป็ นต้น ชมท่าเรื อเก่าแก่ Old Port Vieux
Bassin ในสมัย ก่ อ นท่ า เรื อแห่ ง นี& เป็ นที1 ต& งั ของป้ อ ม
ปราการ "Reef Nang" สร้างขึ&นเพื1อจุดประสงค์ทางทหาร
เพื1อป้ องกันเมือง และยังเคยเป็ นศู นย์บญ
ั ชาการทหารที1
สํา คัญ อี ก แห่ ง ในยุ ค สมัย กลางอี ก ด้ว ย ท่ า เรื อนี& เป็ นจุ ด
เชื1อมต่อระหว่างแม่น& าํ แซน (Seine) และช่องแคบอังกฤษ
(The English Channel) จากนั&นเดิ นทางต่อสู่ เมืองโด

วิลส์ “Deauville” ( _ กม.) เมื องตากอากาศริ มทะเลอีกเมืองหนึ1 งที1 ดาราและนางแบบนิ ยมมาถ่ายรู ปลงปก
นิ ตยสารกันอยู่เป็ นประจํา เดิ นเที1ยวชมเมืองเล็กๆที1หรู หรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ1 นอายของเหล่าชนชั&นสู งใน
อดีต จากนั&นเดินทางต่อสู่ “เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel ( กม.)

คํ1า

บริ การอาหารมื&อคํ1า ณ ภัตตาคาร เมนู พ&ืนเมือง ‘Moules à la Marinière’
หรื อหอยแมลงภู่อบ สไตล์ฝรั1งเศส พร้อมเครื1 องเคียง ไวน์ขาวท้องถิ1น

ทีพัก: Mercure Mont Saint Michel, หรื อระดับใกล้ เคีย ง
วันทีสี ของการเดินทาง (Q) มองค์ แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ ฟ อร์ ท ออง แตร์ – น็องต์
เช้า

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั

หลัง อาหารชมเกาะมองต์แ ซงมิ เ ชล” Mont Saint
Michel เมื องปราสาทแสนสวยที1 อยู่บ นเกาะกลางทะเล

เที1ยง
บ่าย

ท่ า นได้ เ ก็ บ บรรยากาศอัน แสนโรแมนติ ค และความ
ประทับใจ ชม “โบสถ์ มองแซงมิ เชล” ที1 ทอดตัวยาวอยู่
บนเกาะกลางทะเลที1 สวยงาม วิหารที1 ต& งั อยู่บนเกาะโดด
เดี1 ยว กลางทะเลชายฝั1 งตะวันตก บริ เวณแคว้นนอร์ มองดี
ของประเทศฝรั1งเศส ได้รับประกาศ ให้เป็ นมรดกโลกเมื1อ
ปี ค.ศ. M_M หากนํ&าลดระดับลง ท่านสามารถเดินจากฝั1ง
สู่ ปราสาทได้เพียงพริ บตา ซึ1 งเปรี ยบเสมือนสะพานแห่ ง
ธรรมชาติที1เปิ ดปิ ดโดยธรรมชาติให้ท่าน จากนั&นเดินทาง
สู่ เมืองดีนอน (Dinan) (TS กม.)
บริ การอาหารมื&อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเมืองดีนอน เมืองสวยที1ต& งั อยูร่ ิ มแม่น& าํ แรนซ์ ตัวเมืองตั&งไปตามเนิ นเขาโดยรอบเมืองมีกาํ แพงล้อมรอบ
อยูใ่ น เป็ นเมืองที1งดงามที1สุดในแค้วนในบริ ตตานี เมืองยุค
กลางแห่ ง นี& มี ส ถาปั ต ยกรรมที1 ดี ที1 สุ ดในบริ ตตานี ซ1 ึ งมี
อาคารย้อ นหลัง ไปถึ ง ศตวรรษที1 กํา แพงเมื อ งเดิ ม
จํา นวนมากยัง คงสภาพเดิ มไว้อิ สระทุ ก ท่ า นเดิ น เล่ น ชม
เมืองโดยรอบ จากนั&นทําท่านเดินทางสู่ เมือง รอซ์ฟอร์ ท
ออง แตร์ (Rochefort-en-Terre) ( T กม.) เมืองที1ได้รับ
การโหวตให้เ ป็ นหนึ1 งในหมู่ บา้ นที1 สวยที1 สุด ในฝรั1 งเศส
และเป็ นเหตุผลหนึ1 ง ในการมาเยือนมากที1สุดของแคว้นบ
ริ ตตานี นําท่านเดิ นไปตามถนนอิฐดั&งเดิ ม เข้าสู่ เขตเมื อง
เก่ า ท่านจะได้เห็ นบ้านเรื อนยุคกลางที1 สร้ างด้วยหิ นอายุ
กว่า T ปี ที1ปัจจุบนั กลายเป็ นร้ านค้า ร้านกาแฟ ที1คอยต้อนรับนักท่องเที1ยว ส่ วนใหญ่ประดับไปด้วยไม้ดอกไม้

คํ1า

ประดับอย่างสวยงาม อิสระท่านเดิ นเล่นชมตัวเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมือง “น็
องต์ ” Nantes ( กม.) เมืองหลวงของจังหวัดลัวรัตล็อง
ติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ ในประเทศฝรั1งเศส ตั&งอยู่บน
ฝั1งแม่น& าํ ลัวร์ ทางตะวันตกของฝรั1งเศส นําท่านชม (ด้าน
นอก) ของปราสาท “ดุ๊กแห่ งบริ ตตานี” (Chateau of the
dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น& าํ
ลั ว ร์ ที1 ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานทาง
ประวัติศาสตร์ โดยกระทรวงวัฒ นธรรมฝรั1 งเศสตั&งแต่ ปี
1862
บริ การอาหารมื&อคํ1า ณ ภัตตาคาร

พักที: Radisson Blu Hotel, Nantes / หรื อทีพักระดับใกล้ เคีย ง
วันทีห้ าของการเดินทาง(`) น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ ด – ตูร์
เช้า

เที1ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั
หลัง อาหารเดิ น ทางสู่ ลุ่ ม แม่ น& ําลัว ร์ เข้า ชมปราสาทที1
ยิ1 ง ใ ห ญ่ นี& คื อ “ ป รา ส า ท เช อ น อ งโ ซ” (CHATEAU
CHENONCEAU) ( กม.) เป็ นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี ตัวปราสาทเป็ นการออกแบบก่อสร้างที1
ผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะเรเนอซองส์ ก ับ ศิ ล ปะแบบ
คลาสสิ คสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชมความงดงาม
อย่างเลอค่าทั&งด้านนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและ
เพลิ ด เพลิ นกับ ตํา นานของความเป็ นมาที1 น่า สนใจก่ อ น
ปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอันสวยงามอันแสนสุ ด
ประทับใจ
บริ การอาหารมื&อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั&นนําท่านเข้าชม “ปราสาทชอมบอร์ ด “CHATEAU
CHAMBORD” (TS กม.) โดยโคร่ งร่ างของตัวปราสาท
ได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์ โด ดาวินชี การสร้ าง
ปราสาทชอมบอร์ ดแต่ตวั ปราสาทเริ1 มสร้ างหลังจากเขา
สิ& นลมไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิ ก
ฝรั1งเศสและทีมงานได้นาํ เค้าโครงนี& ไปปรับปรุ งเป็ นแบบ
สมบูรณ์ หลังดาวินชี เสี ยชี วิต 4 เดือน กษัตริ ยฟ์ รองซัวส์

คํ1า

ก็ตดั สิ นใจสร้างปราสาทขึ&น ปี 1519 *** หากปราสาทใดปิ ดทางบริษัทขอเปลียนเป็ นเข้ าชมปราสาทอองบัวร์ แทน
*** จากนั&นนําท่านเดินเข้าสู่ เมืองตูร์ (Tour) (_S กม.) เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั&งแต่ยุคกลาง โดยตัว
เมืองนั&นตั&งอยู่บนแม่น& าํ ลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็ นส่ วนหนึ1 งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที1
นัน
1 จึงส่ งผลให้เมืองตูร์เป็ นศูนย์กลางแห่ งอารยธรรมลุ่มแม่น& าํ ลัวร์ ที1สําคัญเมืองหนึ1 งของประเทศ ชมความงดงาม
ของ "วิหารตูร์" (Tours Cathedral) หรื อ วิหารเซนต์ แก
ไทน์ (Saint-Gatien's Cathedral ) ที1สร้ างขึ&นเพื1อทุ่มเท
ให้กบั นักบุญเซนต์ แกไทน์ (Saint Gatien) วิหารถูกสร้าง
ขึ& นในช่ ว งระหว่ า ง _ - T'_ ตั&ง อยู่ ท างใต้สุ ดของ
สะพานข้ามแม่น& าํ ลัวร์ สถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่ของวิหาร
ตู ร์ล้วนแล้วแต่สร้ างขึ& นในแบบศิ ล ปะแบบกอธิ ค ต่อมา
วิ ห ารตู ร์ ได้ รั บ การประกาศให้ เ ป็ นอนุ สาวรี ย์ ท าง
ประวัติศาสตร์ ในปี S… เข้าสู่ ยา่ นเมืองเก่าตูร์ โดยบริ เวณ
ใจกลางของเมืองเก่าจะเป็ นที1ต& งั ของจัตุรัส Plumereau ที1มี
ชื1 อเสี ยงของเมืองตู ร์ โดยจัตุรัสถู กโอบล้อมไปด้วยเหล่ า
อาคารบ้านเรื อนยุคกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื&อคํ1า ณ ภัตตาคาร

พักที: Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรื อทีพักระดับใกล้ เคีย ง
วันทีหกของการเดินทาง (`) ตูร์ – บอร์ โดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมือง
เช้า

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั
หลังอาหารออกเดิ นทางต่อสู่ เมืองบอร์ กโดซ์ (Bordeaux)
( 'M กม.) เมื อ งทางภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ
ฝรั1งเศส ริ มแม่น& าํ กาโรนน์ ( Garonne) และอยูร่ ิ มฝั1งทะเล
เป็ นเมืองที1มีความสําคัญด้วยเป็ นเมืองท่าการค้าตั&งแต่ก่อน
ยุ ค โรมัน นอกจากนี& แล้ว เมื อ งบอร์ ก โดซ์ ย งั เป็ นเมื อ ง
หลวงของจังหวัดฌี รงด์ (Gironde) และเมื องหลวงของ
ของแคว้นอากีแตน (Aquitaine)

เที1ยง บริ การอาหารมื& อ กลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู พิ เ ศษ
สเต๊กเนื& อรสเลิ ศ พร้ อมไวน์บอร์ โดซ์ ท่านใดไม่ทาน
เนื& อวัวกรุ ณาแจ้งแผนกเซลล์ ทางบริ ษทั จะเปลี1ยนเป็ นสเต๊กหมู หรื อ ปลาแทน
บ่าย

Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผัส บรรยาการไร่ องุ่นของแท้ ที1มีชื1อเสี ยงโด่ง
ดังไปทัว1 โลก ให้ท่านได้ชมไวน์รสชาติเยี1ยม จะแหล่งผลิต ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศ และ รับความรู ้เกี1ยวกับการผลิตไวน์ช& นั เยีย1 มของแคว้น ได้เวลาสมควรนําท่านกลับเข้าตัวเมือง นําท่าน
เที1ยวชม เมื องบอร์ กโดซ์ หรื อ เมื องท่าพระจันทร์ (Port of the Moon) ถือว่าเป็ นหนึ1 งในแหล่งท่องเที1ยวที1

คํ1า

สําคัญในฝรั1งเศส ซึ1 ง ในปี 2007 เมืองบอร์ กโดซ์ได้รับการขึ&นทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ ที1ยงั
มีผูอ้ ยูอ่ าศัย ชุ มชนเมืองและย่านสถาปั ตยกรรมที1โดดเด่น
นําท่า นชมและแวะถ่ ายรู ปกับ สะพานปิ แอร์ (Pont de
Pierre) หรื อ "สะพานหิ น" (Stone Bridge) โดยสะพานนี&
ถู ก สร้ า งขึ& นเพื1 อ ใช้ใ นการข้า มแม่ น& ําการอน (Garonne
River) ปั จจุบน
ั สะพานนี& ถื อว่าเป็ นอีกหนึ1 งสัญลักษณ์ ที1
สําคัญของเมือง บอร์ กโดซ์ จากนั&นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
โรงละครแกรนด์เธี ยเตอร์ เป็ นหนึ1 งในโรงละครโอเปร่ าที1
เก่ า แก่ ที1 สุ ด แห่ ง หนึ1 งในทวี ป ยุโรป จากนั&น นํา ท่ า นแวะ
ถ่ายรู ปกับวิหารบอร์ กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ที1ต& งั อยู่
ในใจกลางเมืองบอร์ กโดซ์ ซึ1 งเป็ นอาคารสิ1 งก่อสร้ างทาง
ศาสนาที1ใหญ่ที1สุดของเมืองบอร์ กโดซ์
บริ การอาหารมื&อคํ1า ณ ภัตตาคาร

พักที: Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรื อทีพักระดับใกล้ เคีย ง
วันทีเจ็ดของการเดินทาง (X) บอร์ โดซ์ – อ็องกูแลม – ลิมอฌ – ออร์ เลอ็อง
เช้า

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั

หลัง อาหารเดิ นทางสู่ เ มื อ งอ็อ งกู แ ลม “Angoulême”
( กม.) เมื องในแคว้น Nouvelle-Aquitaine ทาง

เที1ยง

บ่าย

ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องฝรั1 ง เศส ชมวิ ห ารอ็ อ งกู แ ลม
(Cathédrale d'Angoulême) หรื อ วิหารนักบุญเปโตรแห่ งอ็
องกูแลม (Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême) วิหาร
โรมันคาทอลิ ก ที1สร้ างในสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์
สร้ า งในปี ค.ศ. 1017 จากนั&น เดิ น ทางสู่ เ มื อ งลิ ม อฌ
(Limoges) ( กม.)
บริ การอาหารมื&อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมเมื องลิมอฌ (Limoges) เมื องที1 มีชื1อเสี ยงทางด้าน
กระเบื&องเคลือบมาตั&งแต่สมัยศตวรรษที1 18 นําท่านชม
ย่านใจกลางเมือง นําท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียน
แห่ ง ลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหา
วิหารขนาดใหญ่ที1สร้างขึ&นในแบบโกธิ ค โดยเริ1 มต้นสร้าง
ขึ&นใน 1273 แล้วเสร็ จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอ

คํ1า

ระฆังแปดเหลี1ยมที1ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั&นเดิ นสู่ เมือง “ออร์ เลอ็องส์ ” (Orleans) (
เมืองหลักของจังหวัดลัวแรในแคว้นซ็องทร์ -วาลเดอลัวร์
บริ การอาหารมื&อคํ1า ณ ภัตตาคาร

กม.)

พักที: Hotel Novotel Orléans St Jean de Braye / หรื อทีพักระดับใกล้ เคีย ง
วันทีแปดของการเดินทาง (s) ออร์ เลอ็อง – ชมเมือง – คฤหาสน์ โว เลอ วีกงต์ – ปารีส
มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่ องเรื อแม่ นํา% แซนน์ พ ร้ อมดินเนอร์ สุดหรู
เช้า

เที1ยง

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั
จากนั&นนําท่านชมเมืองออร์ เลอ็อง เมืองที1ต& งั อยูร่ ิ ม ฝั1 ง
แม่ น& ําลัว ร์ เป็ นเมื อ งที1 มี ค วามสํ า คัญ ในประวัติ ศ าสตร์
ฝรั1 ง เศส ในศตวรรษที1 15 โจน ออฟ อาร์ ค วีรสตรี ผูน
้ ํา
กองทัพฝรั1งเศสบุกเมืองออร์ เลอ็อง เพื1อตอบโต้และขับไล่
กองทัพอังกฤษที1ยึดล้อมเมืองอยูจ่ นได้รับชัยชนะ ชมย่าน
การค้า ชมมหาวิห ารเซ็ น ต์ค รั ว ร์ แห่ งเมื องออร์ เ ลอ็องที1
ยิ1งใหญ่สวยงามด้วยศิลปะแบบกอธิ ค ได้เวลาสมควรนํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองแม็งซี1 (Maincy) ( ' กม.)
บริ การอาหารมื&อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเข้าชม “คฤหาสน์โว-เลอ-วีกงต์” Château de Vaux-le-Vicomte ที1สร้ างขึ&นระหว่างปี …TS – …
สําหรั บนี กอลา ฟู แก มาร์ ควิสแห่ งเบลเลออี ล ไวเคานต์
แห่ งเมอเลิ งและโว ผูเ้ ป็ นเสนาบดี กระทรวงการคลังใน
พระเจ้าหลุ ยส์ ที1 ' เป็ นคฤหาสน์ที1ก่อสร้ างอย่างหรู หรา
โอ่ อ่ า และยิ1 ง ใหญ่ ที1 สุ ด ในฝรั1 ง เศสรองจากพระราชวัง
แมซง Château de Maisons จากนั&นเดิ นทางเข้าสู่ กรุ ง
ปารี ส (61 กม.) นําท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ ต”

(Montmarte) เป็ นเนิ นเขาสู ง 130 เมตร ทางเหนื อของ
ปารี สและเป็ นจุ ดที1 สูงที1 สุดของเมื อง ชม “มหาวิหาร
ซาเครเกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อวิหาร
พระหฤทัย ที1 ส ร้ า งขึ& น เพื1 อเป็ นอนุ สรณ์ สถานที1 อุทิ ศแด่
ชาวฝรั1 งเศส ที1 เสี ยชี วิตจากสงครามกับ ป รั สเซี ย ออกแบบตามแบบศิ ล ปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ RomanByzantine สี ขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ ต นําท่านชมความงามของวิว สวยของปารี ส จนอาจกล่าวว่า
เนิ นเขามองมาร์ ตเป็ นเนิ นแห่ งประวัติศาสตร์ และ เนิ นแห่ งความฝัน ของบรรดาศิลปิ นทั&งหลาย ณ ที1แห่ งนี& คือ ที1

คํ1า

นัดพบของศิลปิ นมาตั&งแต่ศตวรรษที1 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้ างสรรค์จากที1นี1เป็ นจํานวนมาก อิสระให้ทุก
ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซี ยง ในย่านมองมาร์ ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟ
สไตล์ปารี เซี ยง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื& อของที1ระลึกต่างๆ
บริ ก ารอาหารมื& อคํ1า ณ ภัต ตาคาร ดิ นเนอร์ สไตล์ฝ รั1 ง เศสสุ ดโรแมนติ กขณะล่ อ งเรื อไปตามแม่น& าํ แซน (Seine
River) สถานที1สําคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั1งของแม่น& าํ แซนน์ โบราณสถานและอาคารที1เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที1งดงามแห่ งหนึ1 งของโลก อาทิ
เช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์
เซย์ แซงวาลี&ด พระราชวังบูร์บอ็ ง สะพานอเล็กซานเดอร์ ที1 ฯลฯ

พักที: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรื อทีพักระดับใกล้ เคีย ง
วันทีเก้ าของการเดินทาง(w) พระราชวังแวร์ ซ านย์ - ขึน% ชมวิวบนหอไอเฟล – ชมเมือง
เช้า

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั

นําคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวร์ ซายย์” (คิ วกรุ๊ ปไม่ ต้องต่ อแถวนาน) ไกด์ประจํา
พระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที1สาํ คัญๆของพระราชวัง ใน _ สิ1 งมหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั เพราะ

เที1ยง

ความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที1มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผูท้ ี1ก่อสร้างพระราชวังแวร์
ซายส์ ที1งดงามแห่ งนี& คือ พระเจ้าหลุ ยส์ ที1 ' ของฝรั1งเศส พระราชวังในอดี ตแห่ งนี& มีพ&ืนที1ประมาณถึ ง _,000
ไร่ แต่ปัจจุบน
ั นั&นพื&นที1 บางส่ วนถู กนําไปใช้ประโยชน์ด้านอื1นจึงเหลื อพื&นที1เพียง 5,500 ไร่ แต่อย่างไรก็ตาม
พระราชวังแวร์ ซายส์ ก็ยงั คงความงดงามและยิ1งใหญ่อลังการเสมอมา นําท่านชมห้องหับต่างๆ ที1ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงตามชื1 อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้ องเฮอคิวลีส, ห้ องวีนัส, ห้ องนโปเลีย น, ห้ องอพอลโล, ฮอลล์ ออฟมิ
เรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั1งเศส
ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็ นพระราชวังที1 งดงามลํ&าค่า
ที1สุดแห่ งหนึ1 งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ เมื1อคราวที1
พระยาโกษาธิ บดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสํานักฝรั1งเศส
บริ การอาหารมื&อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลัง อาหารนํา คณะขึ& นลิ ฟ ท์สู่ ช& ัน ของหอไอเฟล
พร้ อมชมวิวมหานครปารี ส จากมุ มสู ง จากนั&นชมลาน
ประวัติศาสตร์ “จัตุรัสคองคอร์ ด” Place de la Concorde
ที1 พ ระเจ้า หลุ ย ส์ ที1 … และพระนางมารี อัง ตัว เนต ถู ก
ตัดสิ นประหารชี วิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั1งเศส ชม
ถนนแห่ งแฟชัน
1 “ ชองเอลิ เซ่ ” (Champs-Elysees) ที1มี
ความยาวกว่า กิ โลเมตรที1ร่มรื1 นไปด้วยต้นเมเปิ& ลตลอด
สองข้างทางและถื อว่าเป็ นถนนที1 ติดอันดับสวยที1 สุดใน

โลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของมหานครปารี ส บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”
ชม “ ประตูชยั ” Arc de Triomphe

คํ1า

บริ การอาหารมื&อคํ1า ณ ภัตตาคาร

พักที: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรื อทีพักระดับใกล้ เคีย ง
วันทีสิ บของการเดินทาง(bz)
เช้า

ปารีส – พิพ ธิ ภัณฑ์ ลูร์ฟ – ช้ อปปิ% ง

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั

นําคณะท่านเดินทางเพื1อ เข้าชมภายใน “พิพ ธิ ภัณฑ์ ลูฟ ร์ ” (ไกด์ ประจําพิพ ธิ ภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่ าง
ทีสํ าคัญ ๆของพิพ ธิ ภัณฑ์ ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที1สําคัญและยิ1งใหญ่ที1สุดแห่ งหนึ1 ง

เที1ยง
บ่าย

ของโลกเป็ นสถานที1ต& งั แสดงศิลปวัตถุ นบั ชิ& นไม่ถ้วน เดิ มลู ฟร์ เป็ นพระราชวัง
แต่ต่อมาเมื1อ ราชสํานักย้ายไปที1 แวร์ ซายส์ ก็ได้กลายเป็ นพิธภัณฑ์ ภายในจัด
แสดงศิลปวัตถุชิ&นสําคัญ อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่ า ของลีโอนาร์ โด ดาวินชี , รู ปปั% น
วีนัส เดอมิโล, รู ปแกะสลัก ทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรง
กลางครอบไว้ดว้ ยปิ รามิดกระจก ซึ1 งเพิ1งก่อสร้างเพิ1มเติมขึ&นมาในปี ค.ศ.1989
บริ การอาหารมื&อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะช้อปปิ& งสิ นค้าปลอดภาษีที1 Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ& งสิ นค้าตาม
รสนิ ย มแบรนด์ชื1อดังนานาชนิ ด อาทิ นํ&า หอม เสื& อผ้า กระเป๋ า เครื1 องสําอาง จากนั&นสิ นค้า แบรนด์เ นมชื1 อดัง ที1

ห้างสรรพสิ นค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
บริ การอาหารมื&อคํ1า ณ ภัตตาคาร

คํ1า

พักที: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / หรื อทีพักระดับใกล้ เคีย ง
วันทีสิ บเอ็ดของการเดินทาง(bb) ปารีส – สนามบิน
เช้า

.

บริ การอาหารมื&อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที1พกั
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื1อออกเดิ นทางสู่ สนามบิน (กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื1อให้ท่านได้มีเวลาทํา TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที1ยวบินที1 TGM

วันทีสิ บสองของการเดินทาง(b^) สนามบินสุ วรรณภูมิ
….

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************************

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี1 ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื1 องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร
การล่ าช้าของสายการบิ น และสถานการณ์ ใ นต่างประเทศที1 ทางคณะเดิ นทางในขณะนั&น เพื1อความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผน
ู ้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั&นทั&งนี&การตัดสิ นใจ จะ
คํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ กรุ ณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั&งเมื1อ
เข้าโรงแรมที1พกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั&งกรุ ณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั&ง เพื1อความแน่นอน กรณี ลืมของ
ไว้ ณ โรงแรมที1พกั ทางหัวหน้าทัวร์ และบริ ษทั ทัวร์ จะรี บติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้ หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคื น
ต้องเป็ นความรับผิดชอบของผูล้ ืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณี ที1ท่านไม่ได้อยูใ่ นรถด้วย ทางบริ ษทั ทัวร์ และ
พนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณี สูญหายหรื อเสี ยหายได้

อัตราค่ าบริการ ปี ^`ZQ-^`Z`
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ ท่าน

'- T พ.ย. …'
- พ.ย. …'
S- M พ.ย. …'
T พ.ย.- … ธ.ค. …'
- ธ.ค. …'
M- ธ.ค. …'
ธ.ค.…'- ม.ค.…T
ธ.ค.…'- ม.ค. …T
…- _ ม.ค. …T
- ' ม.ค. …T
ม.ค.- ม.ค. …T
_ ม.ค.- _ ก.พ. …T
- ' ก.พ. …T
- ก.พ. …T
T- … ก.พ. …T
' ก.พ.- _ มี.ค. …T
- ' มี.ค. …T
- มี.ค. …T
_- S มี.ค. …T
' มี.ค.- ' เม.ย. …T

เด็กอายุต1าํ กว่า ปี
พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน

เด็กอายุต1าํ กว่า ปี
พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน (เสริ มเตียง)

M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
'M,M
'M,M
'T,M
'M,M
'M,M
'T,M
M,M
M,M
T,M
'M,M
'M,M
'T,M
'M,M
'M,M
'T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
M,M
M,M
T,M
* คณะออกเดินทางได้เมื1อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ T ท่านเท่านั&น *

พักเดี1ยว

,M
,M
,M
M,M
M,M
,M
M,M
M,M
,M
,M
,M
,M
,M
,M
,M
,M
,M
,M
,M
,M

** ต้องการเดินทางโดยชั&นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ1มเติมจากเจ้าหน้าที1บริ ษทั ฯ **

อัตราค่ าบริการนีร% วม
1. ค่าตัว™ เครื1 องบินไป – กลับ กรุ งเทพฯ – ปารี ส – กรุ งเทพฯ

2. ค่ารถปรับอากาศนําเที1ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถที1 ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
3. โรงแรมที1พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื1 องปรับอากาศ เนื1 องจากอยู่
ในแถบที1มีอุณหภูมิต1าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ&น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที1ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี1ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าธรรมเนี ยมในการยื1นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่าน
จะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
5. ค่าอาหารที1ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ1นในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผูม้ ีประสบการณ์ นาํ เที1ยวให้ความรู ้ และคอยดู แลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
9. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที1พกั

อัตราค่ าบริการนีไ% ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ1ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที1จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื1 องดื1มและอาหารนอกเหนือจากที1ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน& าํ มันที1ทางสายการบินแจ้งเปลี1ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จ ากเมืองไทย bzz บาท / ท่ าน / b^ วัน รวม b,^zz บาท ต่ อท่ าน ต่ อทริ ป (หากท่ านประทับใจในการ
บริการ)

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก S , บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง
Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที1เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน มิฉะนั&นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ› ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า วัน ซึ1 งจะเกิดขึ&นได้ก็ต่อเมื1อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ ท่าน ซึ1 งในกรณี น& ี ทางบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท& งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื1นให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ› ที1จะเปลี1ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น& ี เมื1อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที1สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที1นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื1 องจากรายการทัวร์ น& ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ› การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธ
การเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ› ไม่คืนเงินในทุกกรณี

5. เมื1 อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทั&งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื1อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที1ได้ระบุไว้โดยทั&งหมด

หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั จะทําการยื1นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื1อในคณะมีผูส้ ํารองที1นง1ั ครบ ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื1 องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที1เป็ นกรุ๊ ปในการยื1นวีซ่า อาทิ ตัว™ เครี1 องบิ น , ห้องพักที1 คอนเฟิ ร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ ท่าน จึงจะสามารถยื1นวีซ่าให้กบั ทาง
ท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที1ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื1นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ› ในการยื1นวีซ่าเดี1ยว ซึ1 งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื1นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที1ของบริ ษทั คอยดูแล
และอํานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที1ใช้ในการยื1นวีซ่าท่องเที1ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด
ท่านที1มีความประสงค์จะยืน
1 วีซ่าท่องเที1ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที1สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการ
ยืน
1 วีซ่าเท่านั&น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน

กรณีวซี ่ าทีท่ านยืนไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้
ท่ านจะต้ องเสี ย ค่ าใช้ จ่ายจริงทีเกิดขึน% ดังต่ อไปนี%
1. ค่าธรรมเนี ยมการยื1นวีซ่าและค่าดําเนิ นการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั&งสิ& นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่าน
การพิจารณา
2. ค่ามัดจําตัว™ เครื1 องบิน หรื อตัว™ เครื1 องบินที1ออกมาจริ ง ณ วันยื1นวีซ่า ซึ1 งตัว™ เป็ นเอกสารที1สําคัญในการยื1นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว™ เครื1 องบินถ้าออกตัว™ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที1ท่านต้องถูกหัก
บางส่ วน และส่ วนที1เหลือจะคืนให้ท่านภายใน … -M วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว™ ท่านจะเสี ย
แต่ค่ามัดจําตัว™ ตามจริ งเท่านั&น
3. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดิ นทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจํา
ห้องใน คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที1เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง % ในทันที
ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี&แจงให้ท่านเข้าใจ
4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ› ในการยึดค่าใช้จ่ายทั&งหมด %
5. ทางบริ ษทั เริ1 มต้น และจบ การบริ การ ที1สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ
และจะสํารองตัว™ เครื1 องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ1งอย่างใดที1ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี& เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที1นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั&นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที1จะสํารองยานพาหนะ

เงือนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั&งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที1เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที1ตอ้ ง
การันตีที1นง1ั กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที1มีการการันตีค่ามัดจําที1พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง T – M วันขึ&นไป – เก็บค่าใช้จ่าย T % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง – T วัน – เก็บค่าบริ การทั&งหมด
%

เอกสารทีใช้ ในการยืนขอวีซ่ า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีสถานทูตเพือสแกนลายนิว% มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที1เหลืออายุใช้งานไม่ต1าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั&น ) 1.5 X 2.0 นิ&ว จํานวน 3 รู ป ขึ&นอยูก่ บั ประเทศที1จะ
เดินทาง หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที1มีชื1อผูเ้ ดินทาง อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที1จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ น
้ หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื1อแต่ละสถานทูต
3. *ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั&น ส่ วนบัญชีอื1นๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอื1นๆ สามารถยืน
1 แนบเพิ1มเติมได้ ทั&งนี&เพื1อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ชื1อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน
กรุ ณาสะกดชื1อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที1ท่านจะใช้ยน
ื1 วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที1มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด
5. กรณี เด็กอายุต1าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ1ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทาง
ทั&งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ1 งจดหมายต้องออกโดยที1วา่ การ
อําเภอ
6. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
9. สําเนาใบเปลี1ยนชื1อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที1ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน
1 คําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั&ง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั&งนี&ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที1ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ1มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ที1ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ› ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื1 องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที1มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที1จะเดินทางไปท่องเที1ยวยังประเทศ
ตามที1ระบุเท่านั&น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื1 องมาจากหลักฐานในการขอยืน
1 วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน
1 ขอวี
ซ่าท่องเที1ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ› ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที1เกิดขึ&นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั&งนี&จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
******************************************************************

