
 

 

 
 
 
 

 

ฝร่ังเศสตะวนัตก และ อิล เดอ ฟร็องส์ 
แรงส์ * อาเมียง * ออ็งเฟลอร์ * โดวิลล ์* ดินอน * รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ 

เขา้ชมชมความยิง่ใหญ่ของมหาวิหารมองท ์แซง มิเชล * ชมปราสาทแสนสวย แห่ง ลุ่มแม่น ้าลวัร์ 
บอร์โดซ์ * ชิมไวน์รสเลิศ * ออ็งกูแลม * ลิมอฌ * ออร์เลออ็ง 

เมนูพิเศษ...กุง้มงักร, สเต๊กเน้ือฝร่ังเศส และ Moules à la Marinière (หอยแมลงภู่อบ), ซีฟู๊ ดรสเลิศ 
ล่องเรือแม่น ้าแซนพร้อมทานอาหารค ่าสุดหรู เท่ียวสบายๆ ไม่เร็งรีบ...ความสุขท่ีทุกท่านรอคอย  

*** พกัโรงแรมในเมือง...ใจกลางกรุงปารีส สุดหรู *** 



 

 

ทัวร์ฝร่ังเศสตะวันตก และ อิล เด ฟร็องส์ : คือรายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ท่ีสมเหตุผล 
1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาวในเมือง  
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
7. น ้าด่ืมบริการบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง 

ออกเดินทาง มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566  

รวมค่าวีซ่ายุโรป & ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 
 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  

เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)  ปารีส – อาเมียง – ชมเมือง – รูออ็ง    
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

ออกเดินทางสู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (174 กม.) เมือง
หลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผา่แฟรงก ์ 
ชนเผา่ท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศสโบราณ และยงัเป็นเมือง
แห่งประวติัศาสตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหา
วิหารกอธิคท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส ชม
มหาวิหารโนเทรอดามแห่งอาเมียงส์ หรือ มหาวิหารอา
เมียงส์ (Amiens Cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างในสไตลโ์กธิค 
แบบ "คลาสสิค" ท่ีสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 มหาวหิาร
อาเมียงส์ ยงัถือวา่เป็นมหาวิหารท่ีมีการก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ยต่อมา มหาวิหารอา
เมียงส์ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลกในปี 1981 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ROUEN (110 กม.) ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของ
นอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝร่ังเศส ในปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี ชมมหาวิหารรูอ็อง มี
อีกช่ือหน่ึงวา่ “นอทเตอดมั-เดอ-รูอ็อง (NORTE-DAME DE 
ROUEN)” เป็นวิหารโรมนัคาทอลิคแบบโกธิค (GOTHIC) 
ซ่ึงแต่เดิมเป็นโบสถ์ท่ีถูกสร้างด้วยศิลปะแบบโรมาเนสท์ 
ปัจจุบันท่ีเป็นศิลปะแบบโกธิคนั้ นสร้างขึ้ นภายหลังใน
ศตวรรษท่ี 12 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 361 ปี (ปี ค.ศ 1145 ถึง 
ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรูอ็องเป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้ริ
ชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE LIONHEART) แต่มีเฉพาะ
ส่วนหัวใจเท่านั้ น ส่วนอ่ืนๆ ถูกฝังไวท่ี้เมือง ANJOU ชม 
Gros Horloge คือนาฬิกาเก่าแก่ของเมืองรูอ็อง ประดับอยู่
เหนือซุ้มทางลอดท่ีถนน Rue de Gros Horloge ช่ืนชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์และงานศิลปะเคลือบทองอนัสุด
วิจิตรของนาฬิกา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Radisson Blu Hotel, Rouen Centre / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  รูออ็ง – ออ็งเฟลอร์ – โดวลิล์ – มองค์แซงมิเชล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่เมือง ออ็งเฟลอร์ “Honfleur” (90 กม.)  น าท่านชมเมือง “อ็องเฟลอร์” เมืองท่าในแควน้ 

Normandy (นอร์มงัดี) ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีท าให้
เป็นท่ีโปรดปรานของศิลปินต่างๆ ท่ีแวะเวียนมาพกัอาศยั
ท่ีน่ี เช่น Gustaf Coubert, Eugene Boudin และ Claude 
Monet เป็นตน้ ชมท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux Bassin ใน
สมยัก่อนท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการ "Reef 
Nang" สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงคท์างทหารเพื่อป้องกนัเมือง 
และยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทหารท่ีส าคญัอีกแห่งในยคุ
สมยักลางอีกดว้ย ท่าเรือน้ีเป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งแม่น ้าแซน 
(Seine) และช่องแคบองักฤษ (The English Channel) 
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโดวิลส์ “Deauville” (17 กม.) เมือง
ตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหน่ึงท่ีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยู่เป็นประจ า เดินเท่ียวชม
เมืองเลก็ๆท่ีหรูหรา และแวดลอ้มไปดว้ยกล่ินอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 จากนั้ นเดินทางต่อสู่  “เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint 
Michel  (100 กม.) หลงัอาหารชมเกาะมองตแ์ซงมิเชล” Mont 
Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวยท่ีอยู่บนเกาะกลางทะเล 
ท่ านได้ เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความ
ประทับใจ ชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ท่ีทอดตวัยาวอยู่บน
เกาะกลางทะเลท่ีสวยงาม วิหารท่ีตั้ งอยู่บนเกาะโดดเด่ียว 
กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของ
ประเทศฝร่ังเศส ไดรั้บประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 
1979   หากน ้ าลดระดบัลง ท่านสามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาท
ไดเ้พียงพริบตา ซ่ึงเปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิด
ปิดโดยธรรมชาติใหท้่าน   

 ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière’ 
หรือหอยแมลงภู่อบ สไตลฝ์ร่ังเศส พร้อมเคร่ืองเคียง ไวน์ขาวทอ้งถ่ิน  

ที่พกั: Mercure Mont Saint Michel, หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) มองค์แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 กม.) น าท่านชม

เมืองดีนอน เมืองสวยท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าแรนซ์ ตวัเมืองตั้ง
ไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีก าแพงลอ้มรอบอยู่ใน เป็น
เมืองท่ีงดงามท่ีสุดในแคว้นในบริตตานีเมืองยุคกลางแห่ง
น้ี มีสถาปัตยกรรมท่ี ดี ท่ี สุดในบริตตานี ซ่ึ งมีอาคาร
ยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษท่ี 13 ก าแพงเมืองเดิมจ านวนมาก
ยงัคงสภาพเดิมไวอิ้สระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ 
จากนั้ นท าท่านเดินทางสู่เมือง รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์
(Rochefort-en-Terre) (105 กม.) เมืองท่ีได้รับการโหวต
ให้เป็นหน่ึงในหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสและเป็น
เหตผุลหน่ึง ในการมาเยอืนมากท่ีสุดของแควน้บริตตานี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินไปตามถนนอิฐดั้งเดิม เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่าน

จะไดเ้ห็นบา้นเรือนยุคกลางท่ีสร้างดว้ยหินอายุกว่า 500 ปี 
ท่ี ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ท่ีคอยต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ประดบัไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบั 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


 

 

 อย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตวัเมืองตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “น็องต์” 
Nantes (103 กม.) เมืองหลวงของจงัหวดัลวัรัตล็องติกในแควน้เปอีเดอลาลวัร์ในประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนฝ่ัง
แม่น ้ าลัวร์ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส น าท่านชม (ด้านนอก) ของปราสาท “ดุ๊กแห่งบริตตานี” (Chateau of the 
dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น ้ าลัวร์ท่ีได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 1862  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Radisson Blu Hotel, Nantes / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด – ตูร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหารเดินทางสู่ลุ่มแม่น ้ าลัวร์ เข้าชมปราสาทท่ียิ่งใหญ่ น้ีคือ “ปราสาทเชอนองโซ ” (CHATEAU 
CHENONCEAU) (210 กม.)  เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างท่ี
ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบ
คลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ท่านจะไดช้มความงดงาม
อยา่ง 
เลอค่าทั้ งด้านนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและ
เพลิดเพลินกับต านานของความเป็นมาท่ีน่าสนใจก่อน
ปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสน
สุดประทบัใจ   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้ชม “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU CHAMBORD” (58 กม.)  โดยโคร่งร่างของตวัปราสาท

ไดรั้บการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี  การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขา
ส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิก
ฝร่ังเศสและทีมงานได้น าเค้าโครงน้ีไปปรับปรุงเป็น
แบบสมบูรณ์ หลงัดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษตัริยฟ์รอง
ซัวส์  ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทขึ้ น ปี  1519 *** หาก
ปราสาทใดปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นเข้าชมปราสาท
อองบัวร์ แทน *** จากนั้ นน าท่านเดินเข้าสู่ เมืองตูร์ 
(Tour) (78 กม.)  เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามา
ตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นแม่น ้ าลวัร์ (Loire 
River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิโรมัน
ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1 นัน่จึงส่งผลใหเ้มืองตูร์เป็น 



 

 

ศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าลวัร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ เขา้สู่ยา่นเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจกลางของ
เมืองเก่าจะเป็นท่ีตั้ งของจัตุรัส Plumereau ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองตูร์ โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคาร
บา้นเรือนยคุกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง (5) ตูร์ – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) (349 กม.) 
เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส ริมแม่น ้ากาโรนน์ ( 
Garonne) และอยูริ่มฝ่ังทะเลเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัดว้ยเป็นเมืองท่า
การคา้ตั้งแต่ก่อนยคุโรมนั นอก จากน้ีแลว้เมืองบอร์กโดซ์ยงัเป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัฌีรงด ์(Gironde) และเมืองหลวงของของแควน้อากี
แตน (Aquitaine) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศ 
พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้แผนกเซลล์ ทางบริษทัจะ
เปล่ียนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผสั บรรยาการไร่องุ่นของแท ้ท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดช้มไวน์รสชาติเยี่ยม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และ รับความรู้
เก่ียวกบัการผลิตไวน์ชั้นเยีย่มของแควน้ ไดเ้วลาสมควรน าท่านกลบัเขา้ตวัเมือง น าท่านเท่ียวชม เมืองบอร์กโดซ์ 
หรือ เมืองท่าพระจนัทร์ (Port of the Moon) ถือวา่เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในฝร่ังเศส ซ่ึง ในปี 2007 
เมืองบอร์กโดซ์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในฐานะ
เมืองประวติัศาสตร์ ท่ียงัมีผูอ้ยู่อาศยั ชุมชนเมืองและย่าน
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ 
สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone 
Bridge) โดยสะพานน้ี ถูกสร้างขึ้ น เพื่อใช้ในการข้าม
แม่น ้ าการอน (Garonne River) ปัจจุบันสะพานน้ี ถือว่า
เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ ท่ีส าคัญของเมือง  บอร์กโดซ์ 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ 
เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ทวีปยุโรป จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ 
(Bordeaux Cathedral) ท่ีตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง
บอร์กโดซ์ 



 

 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) บอร์โดซ์ – ออ็งกูแลม – ลมิอฌ – ออร์เลออ็ง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” 

(110  กม .)  เมื อ งใน แคว้น  Nouvelle-Aquitaine ท าง
ตะวันตก เฉี ยงใต้ของฝ ร่ัง เศส  ชมวิห ารอ็องกู แลม 
(Cathédrale d'Angoulême) หรือ วิหารนกับุญเปโตรแห่งอ็
องกูแลม (Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême) วิหาร 
โรมนัคาทอลิก ท่ีสร้างในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์
ส ร้างในปี  ค .ศ . 1017 จากนั้ น เดินทางสู่ เมืองลิมอฌ 
(Limoges) (100 กม.)   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นกระเบ้ืองเคลือบมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 น าท่านชม

ยา่นใจกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็งเตเตียน 
แห่ง ลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหาวิหาร
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเร่ิมตน้สร้างขึ้น
ใน 1273 แล้วเสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆัง
แปดเหล่ียมท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั้น
เดินสู่เมือง “ออร์เลออ็งส์” (Orleans) (230 กม.) เมืองหลกั
ของจงัหวดัลวัแรในแควน้ซ็องทร์-วาลเดอลวัร์    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารภานในท่ีพกั 

พกัที่:  Hotel Novotel Orléans St Jean de Braye / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ออร์เลออ็ง – ชมเมือง – คฤหาสน์โว เลอ วกีงต์ – ปารีส 
     มหาวหิารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์พร้อมดินเนอร์สุดหรู 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้ นน าท่านชมเมืองออร์เลอ็อง เมืองท่ีตั้ งอยู่ริม  ฝ่ัง

แม่น ้ าลวัร์ เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส 
ในศตวรรษท่ี 15 โจน ออฟ อาร์ค วีรสตรีผูน้ ากองทพัฝร่ังเศส
บุกเมืองออร์เลอ็อง เพื่อตอบโตแ้ละขบัไล่กองทพัองักฤษท่ียึด
ล้อมเมืองอยู่จนได้รับชัยชนะ ชมย่านการค้า ชมมหาวิหาร



 

 

เซ็นตค์รัวร์ แห่งเมืองออร์เลอ็องท่ียิง่ใหญ่สวยงามดว้ยศิลปะแบบกอธิค ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองแม็ง
ซ่ี (Maincy) (140 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม “คฤหาสนโ์ว-เลอ-วีกงต”์ Château de Vaux-le-Vicomte ท่ีสร้างขึ้นระหวา่งปี 1658 – 1611 

ส าหรับนีกอลา ฟูแก มาร์ควิสแห่งเบลเลออีล ไวเคานตแ์ห่งเมอเลิงและโว ผูเ้ป็นเสนาบดีกระทรวงการคลงัในพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 14 เป็นคฤหาสน์ท่ีก่อสร้างอยา่งหรูหราโอ่อ่า
และยิง่ใหญ่ท่ีสุดในฝร่ังเศสรองจากพระราชวงัแมซง 
Château de Maisons จากนั้นเดินทางเขา้สู่กรุงปารีส (61 
กม.) น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ยา่นมองมาร์ต” 
(Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของ
ปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซา
เครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur )  

 หรือวิหารพระหฤทยั ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามอง
มาร์ต น าท่านชมความงามของวิว 
สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนิน
เขามองมาร์ตเป็นเนินแห่ง
ประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความ
ฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ี
แห่งน้ีคอื ท่ีนดัพบของศิลปินมา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะได้
มี การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจ านวน
มาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลิน
กบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝร่ังเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น ้ าแซน (Seine 
River) สถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิ
เช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ูฟร์ ศาลาวา่การ โอเตล็เดอวิลส์ เกาะเซ็นตห์ลุยส์ โบสถน์อร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์
เซย ์แซงวาล้ีด พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พักระดับ
ใกล้เคยีง        



 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)     พระราชวงัแวร์ซานย์ - ขึน้ชมววิบนหอไอเฟล – ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวงัแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจ า
พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ีส าคญัๆของพระราชวงั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั เพราะ
ความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผูท่ี้ก่อสร้าง
พระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ พระเจ้า
หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส พระราชวงัในอดีตแห่งน้ีมี
พื้นท่ีประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพื้นท่ี  
บางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนจึงเหลือ
พื้ น ท่ี เพี ย ง  5,500 ไ ร่ แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
พระราชวังแวร์ซายส์  ก็ย ังคงความงดงามและ
ยิ่งใหญ่อลงัการเสมอมา  น าท่านชมห้องหับต่างๆ ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ อาทิเช่น ห้อง
เฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงั
ลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นพระราชวงัท่ี
งดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้เฝ้าราชส านัก
ฝร่ังเศส 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าคณะข้ึนลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อม
ชมวิ วมห าน ค รป า รีส  จ ากมุ ม สู ง  2  จ ากนั้ น ชม ล าน
ประวัติศาสตร์ “จัตุ รัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ี
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่ง
แฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกว่า 2 
กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่า
เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านไดถ้่ายภาพคู่กบั 
“หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ
“จตัุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   

พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พักระดับ
ใกล้เคยีง        



 

 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10) ปารีส – พพิธิภัณฑ์ลูร์ฟ – ช้อปป้ิง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะท่านเดินทางเพื่อ เขา้ชมภายใน “พพิธิภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ าพพิธิภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างๆ
ท่ีส าคัญๆของพิพิธภัณฑ์)  เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีส าคัญและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้ งแสดง
ศิลปวตัถุนับช้ินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่
ต่อมาเม่ื อ  ราชส านักย้ายไป ท่ี  แวร์ซ ายส์ก็ ได้
กลายเป็นพิธภัณฑ์  ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุ ช้ิน
ส าคญั อาทิ ภาพวาดโมนาลซ่ิา ของลีโอนาร์โด ดาวิน
ชี, รูปป้ันวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลัก ทาส ของไมเคิล 
แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิ
รามิดกระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.
1989 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ช้อปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด 

อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังท่ีห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟา
แยตต ์Galerie Lafayette 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   

พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พักระดับ
ใกล้เคยีง        

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง(11) ปารีส – สนามบิน  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พร้อมกนั ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

12.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG931  

วนัที่สิบสองของการเดินทาง(12) สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะ



 

 

ค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้
โรงแรมท่ีพกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว ้
ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหวัหนา้ทวัร์ และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให ้แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้ง
เป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม, หา้มวางของมีค่าทุกอยา่งไวใ้นรถกรณีท่ีท่านไม่ไดอ้ยูใ่นรถดว้ย ทางบริษทัทวัร์ และ
พนกังานขบัรถโคช้ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได ้
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

อตัราค่าบริการ ปี 2565  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

19 – 30 พ.ค.65 152,900 152,900 152,900 32,900 
09 – 20 มิ.ย.65 152,900 152,900 152,900 32,900 
01 – 12 ก.ค.65 162,900 162,900 162,900 32,900 
14 – 25 ก.ค.65 162,900 162,900 162,900 32,900 
11 – 22 ส.ค.65 162,900 162,900 162,900 32,900 
15 – 26 ก.ย.65 162,900 162,900 162,900 32,900 
06 – 17 ต.ค.65 162,900 162,900 162,900 32,900 
20 – 31 ต.ค. 65 162,900 162,900 162,900 32,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 12 วัน รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (หากท่านประทับใจในการ

บริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก



 

 

ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ทา่น จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่ 
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้  
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

2. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 60-90 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

3. *ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่า



 

 

ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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


