
 

 

 

 

 

 

 

FRANCE BEAUTIFUL SMALL 

VILLAGES 12 DAYS (TG) 
สมัผสัเสน้ทางอนัแสนน่ารกั เที่ยวเมืองเล็กแสนสวย อนัซีนของฝรัง่เศส  
เที่ยวครบเมืองสวยสุดโรแมนติก เยือนแควน้อลัซาส แควน้บริททานี แควน้เบอรก์นัดี  

และ แควน้นอรม์งัดี  
จองภายในสิ้นปี 2562 ลดทนัที  

พิเศษ!!! พกัชาโตว ์+ ล้ิมลองอาหารมิชลิน สตาร ์+ เมนู LOBSTER   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000.
-.- 



 

 

2 
 

เมืองกอลม่า-หมู่บา้นอองกีเชม -รอคคามาดูร-์ลาโรค๊ กาฌคั-แซงต ์เอมิลิยอง

นองต-์โรชฟอรต์ อองแตร-์วานส-์มองต ์แซงตมิ์เชล 

ดินาน-อองเฟลอร-์ เอเตอร ์ตา๊ต-รูออง ฯลฯ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
เดือนมีนำคม 20 - 31 มีนำคม 2563 139,900.- 
เดือนเมษำยน 13 - 24 เมษำยน 2563 139,900.- 
เดือนพฤษภำคม 02 – 13 พฤษภำคม 2563 139,900.- 
เดือนมิถนุำยน 04 – 15 มิถนุำยน 2563 139,000.- 
เดือนกรกฎำคม 02 – 13 กรกฎำคม 2563 139,000.- 

 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-ซริูค BKK-ZRH TG970 01.05 – 07.50 

วนัท่ีสิบเอ็ด ปารีส-กรุงเทพฯ CDG-BKK TG931 13.40 - 05.55+1 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเขา้ที่ 4 พบกบั

เจา้หน้าท่ี 

ของบริษัทฯ ท่ีเคาน์เตอรส์ายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) ประต ู4  

โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – กอลมาร ์– อองกีเชม – ดีจอง 
01.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองซูริค โดยเที่ยวบินที่ TG970  
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร ์(COLMAR) เมืองเล็กๆอนัเป็น

เมืองบา้นเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพม์ารติ์น โชนเกาเออร ์และ

ประติมากรเฟรเดริก โอกุสต ์บารต์อลดี ผูอ้อกแบบอนุสาวรียเ์ทพี

เสรีภาพ เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก เมืองหน่ึงของฝรัง่เศส และเป็น

สถานท่ีท่ีคู่รกัมกัจะใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนัดว้ย

บรรยากาศท่ีสวยงามสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนเก่าแก่จึงท าให้

เมืองกอลมารเ์ป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีโรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน 

เดินทางถึง เมืองกอลมาร ์น าท่าน ชมเมืองกอลมาร ์ดินแดนแห่งความ

งาม ที่มีตึกรามบา้นช่องสวยงามมีจุดเด่นอยูท่ี่ความงามของดอกไม ้ท่ีมี

อยูท่ัว่เมือง จดัเป็นอีกเมืองที่ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติกจน
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ไดร้บัการขนานนามว่า ลิตเต้ิลเวนิซ ปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งน้ีได้

กลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศฝรัง่เศส เป็น

เมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ มี

บา้นเรือนท่ีสวยงาม และไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี บา้นเรือน

แบบน้ี เรียกวา่ Colombage (ฝรัง่เศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมนั)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นอองกีเชม (EGUISHEIM) หมู่บา้นท่ี

ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “อีกหน่ึงหมู่บา้นท่ีสวยที่สุดของฝรัง่เศส” 

รวมทั้งเป็นหน่ึงในเสน้ทางการชิมไวน์ทางตะวนัออกของประเทศ อีกทั้ง

ยงัเป็นหมู่บา้นท่ีไดร้บัความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของ

แควน้อลัซาสอีกดว้ย เดินทางถึง หมู่บา้นอองกีเชม น าท่านเดินชม

ความงดงามไปตามถนนกอ้นกรวดอนัคดเคี้ ยวของหมู่บา้น ต่ืนตาไปกบั

ความงดงามของเหล่าอาคารบา้นเรือนท่ียงัคงกล่ินอายความเป็นยุค

กลางไวเ้ป็นอยา่งดีชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณท่ีแต่งแตม้ดว้ย

สีสนัสีสดใส  และเดินลดัเลาะไปชมหมู่ดอกไมห้ลากสีสนัท่ีออกดอกชูช่อ

ตามระเบียงบา้น ราวกบัจะเชื้ อเชิญแขกต่างถ่ินใหเ้ขา้ไปชื่นชมความ

งดงาม และชมลานน ้าพุที่สรา้งในแบบเรเนสซองส ์อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวที่

หลายคนอาจบ่นเสียดาย ถา้หากไม่ไดไ้ปเยือน  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองดีจอง (Dijon) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงใน

เรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้เบอรก์นั (Burgundy 

region) แควน้ท่ีตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศฝรัง่เศส เมืองดีจอง 

เป็นเมืองหลวงท่ีมีความส าคญัดา้นประวติัศาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดี

และฝรัง่เศสเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะประวติัศาสตรอ์นัเก่าแก่ในเรื่อง

ของการผลิตไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกี่ยวกบัไวน์และการปลกูองุ่นแลว้ 

เมืองดีจองยงัเป็นอีกเมืองท่ีมีความเกี่ยวพนักบัคริสตศ์าสนาเป็นอยา่ง

มาก เน่ืองจากการมีโบสถค์ริสตจกัรจ านวนมากตั้งอยูภ่ายในเมือง อีกยงั

มีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองก็มีความน่าสนใจ

เป็นอยา่งมาก 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม CHATEAU DE GILLY  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ดีจอง – ลียง – แกลรม็์งต ์แฟรร์องด ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม เมืองดีจอง (Dijon) ภายในเมืองยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ ไม่วา่

จะเป็น สวนJardin Darcy อนุสาวรีย ์Moses ตลาดเก่า และอื่นๆอีก

มากมาย   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (Lyon) น้ันเป็นเมืองหลวงของ

จงัหวดัโรน Rhone และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้โรนาลป์ หรือแควน้
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โรหน์-อลัป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแควน้ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณภาคตะวนัออก

เฉียงใตข้องประเทศฝรัง่เศส โดย เมืองลียง เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ี

สองของประเทศฝรัง่เศส รองลงมาจากกรุงปารีส ถูกก่อตั้งข้ึนโดยพวก

โรมนัในคริสตศ์ตวรรษที่ 1 จนกระทัง่องคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดร้บั

การบรรจุ เมืองลียงไวใ้นรายชื่อของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินเล่นใน เพลซ เดอ เตอรวั (Place des Terreaux) จตุัรสั

ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่จกลาง เมืองลียง โดยจตุัรสัน้ันไดร้บัการออกแบบ

ใหม่อยา่งสมบรูณใ์นปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลิยง 

(Hotel de Ville) น าท่านชม อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) 

โดยอาคารถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัอาคาร แห่งน้ีถือวา่เป็น

หน่ึงในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองลียงอีกดว้ย จากน้ันน าท่าน

ถ่ายรปูกบั โรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหน่ึงอาคาร

ประวติัศาสตรท่ี์ตั้งอยูต่รงขา้มกบัศาลากลาง โดยอาคารถูกสรา้งขึ้ นใน 

ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสรา้งขึ้ นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูก

ออกแบบใหม่อยา่งสมบรูณโ์ดย Jean Nouvel โดยอาคารถูกเปิดข้ึนมา

ใหม่ในปี 1993 

น าท่านชม โบสถน์อรด์เทอรด์าม หรือช่ือที่เป็นทางการคือ Basilique 

Notre-Dame de Fourviè re ตั้งอยูบ่นยอดเขา ท าใหส้ามารถมองเห็นได้

จากเกือบทุกที่ในเมืองลียง สถานท่ีแห่งน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สญัลกัษณ์

ของเมือง แต่ยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมในลียงดว้ย ชื่นชม

การตกแต่งภายในท่ีประดบัดว้ยทองท่ีวิจิตรอลงัการ และชมทิวทศัน์เมือง

ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ โบสถแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้ นบนพื้ นท่ีของชาวโรมนัโบราณในปี 

1896 โดยผสมผสานศิลปะไบแซนไทน์และโรมาเนสกเ์ขา้ดว้ยกนั 

เช่นเดียวกบั Sacré -Cœur ในปารีส โบสถ์น้ีไดร้บัเงินสนับสนุนจากการ

บริจาคและสรา้งขึ้ นเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจของโบสถ์คาทอลิกต่อ

อ านาจของฝ่ายอาณาจกัร และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจา้  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง แกลรม็์งต-์แฟรร์องด ์(Clermont-

Ferrand) เมืองหลวงของแควน้โอแวรญ์ ท่ียงัคงรกัษาสภาพแบบเดิมๆ

เอาไวใ้หผู้ท่ี้หลงใหลในธรรมชาติอนังามพิสุทธ์ิ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL OCEANIA CLEMONT FERRAND หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ แกลรม็์งต ์แฟรร์องด ์– โรคามาดวัร ์– ลาโรค กาแยค – แซ็งต ์เตมีลียง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมือง โรคามาดวัร ์(Rocamadour) ตั้งอยูเ่ชิงผาใน

ภมูิศาสตรอ์นัเหลือเชื่อเหมือนหลุดมาจากภาพยนตรเ์รื่อง The Lord of 
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the Ring น าท่านถ่ายรปูกบั โบสถพ์ระแม่แห่งโรคามาดวัร ์(Chapelle 

Notre-Dame) เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการแสวงบุญที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่ง

ภายในเป็นท่ีเก็บรกัษารปูสลกัไมข้อง “พระแม่มารีด  า” (Black 

Madonna) ท่ีเชื่อกนัวา่แกะโดยนักบุญอามาดูรเ์อง ถดัลงมาดา้นล่างของ

โบสถ ์บริเวณก าแพงหินคุณจะพบกบั ดาบดูเรนดา (Durendal) ท่ีเสียบ

หกัอยูบ่นอยูบ่นผา ซึ่งมีการกล่าวกนัว่า ดาบเล่มน้ีเป็นดาบของวีรบุรุษโร

แลนด ์อศัวินท่ีมีชื่อเสียงในอดีตนัน่เอง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ลาโรค กาแยค (La Rougue Gageac) เป็นเมือง

เก่าแก่ท่ีมีอายุหลายรอ้ยปี ดว้ยเอกลกัษณ์ของเหล่าอาคารบา้นเรือนสี

เหลืองทอง รวมไปถึงวิถีการด ารงชีวิตในแบบดั้งเดิม เป็นเมืองเล็กแต่

มากไปดว้ยความงดงาม และน่ามาเยือนเป็นท่ีสุด น าท่าน ชมทิวทศัน์ 2 

ฝัง่ท่ีสวยงาม มีทั้งชาโตว ์หลายแห่ง ไร่องุ่น และธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง แซ็ง-เตมีลียง (Saint-Emilion) นับเป็น

เขตพื้ นท่ีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของแควน้ ซี่งองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนเป็น

เขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีโดดเด่นของภมูิทศัน์ 

ไร่องุ่นประวติัศาสตร ์ท่ีรกัษาสภาพท่ีสวยงามจากอดีตถึงปัจจุบนั และ

ยงัคงท าการเพาะปลกูองุ่นท่ียงัคงรกัษาคุณภาพองุ่น เพื่อเป็นวตัถุดิบ

ส าหรบัผลิตไวน์ในภมูิภาคไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการก าหนดมาตรฐาน

การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพอยา่งเคร่งครดั ถือว่าเมืองแห่งไวน์

แดง ที่มีความงดงามดว้ยตวัเมืองเก่าท่ีสรา้งดว้ยหินปูนทั้งหมด เป็นเมือง

ท่ีโดดเด่นท่ีสุดในดา้นการผลิตไวน์ และมีไร่องุ่นท่ีมากมายสุดลกูหลูกูตา 

ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อ และชิมไวน์รสนุ่ม ณ ชาโตวช์ื่อดงัของเมือง 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม CHATEAU GRAND BARRAIL หรือเทียบเท่า 
วนัที่หา้ แซ็งต ์เตมีลียง - ลาโรแชล  - น็องต ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาโรแชล (La Rochelle) เมืองเก่าแก่ริมฝัง่

มหาสมุทรแอตแลนติค เมืองศนูยก์ลางอาหารทะเลโดยเฉพาะหอย

นางรมสดๆ รสเยี่ยมเป็นท่ีขึ้ นชื่อของฝรัง่เศส เดินทางไปถ่ายรปูเกาะเล็ก

สวยงามโดยมีสะพานเชื่อมระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร เกาะน้ีชื่อวา่ ลีล

เดิเร่  

(L’Ile de Re) 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองน็องต ์(Nantes) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดั  
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ลวัรตัล็องติกในแควน้เปอีเดอลาลวัรใ์นประเทศฝรัง่เศส น็องตเ์ป็นเมือง

ส าคญัทางประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน ในค.ศ.2004 นิตยสารไทม์

บรรยาย 

น็องตว์า่เป็น “เมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในบรรดาเมืองต่างๆ ในยุโรป” 

น าท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารแซ็งต-์ปิแยร ์(Saint Pierre Cathedral) 

ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติฝรัง่เศส โดยช่วงศตวรรษที่ 

16 ไดร้บัความเสียหายจากสงครามศาสนาระหวา่งคาทอลิกกบัโปรเตส

แต๊นต ์ต่อมาศตวรรษท่ี 17 ถูกสรา้งขึ้ นมาใหม่ 

น าท่านถ่ายรปูกบั ปราสาท Chateau des Ducs de Bretagne ท่ีสรา้งขึ้ น

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และใชเ้ป็นทั้งท่ีพกัอาศยัและใชเ้ป็นป้อมปราการ

ทางทหารดว้ย ปัจจุบนัท่ีน่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL DE FRANCE หรือเทียบเท่า 
วนัที่หก น็องต ์-  โรชฟอร ์อ็อง แตร ์- วานส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมือง โรชฟอร ์อ็อง แตร ์(Rochefort en tre) ไดร้บั
การโหวตวา่เป็นเมืองเล็กที่ไดช้ื่อวา่สวยที่สุดในหมู่บา้นสไตลฝ์รัง่เศส 

อาคารบา้นเรือนถูกสรา้งดว้ยหินปนูและหินเกรนิต อิสระใหท้่านถ่ายรปู

และเดินเล่นชมเมือง 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวานส ์(Vannes) เป็นเมืองเก่าของแควน้บริทาน่ี 
ประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดี มีเอกลกัษณโ์ดย

มีถนนเล็กๆท่ีปดูว้ยหินและประตเูมืองยุคกลาง มีบา้นกรอบไมซุ้งท่ีมีสีสนั

เฉพาะตวั เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห ์เพราะมีทั้งโซนเมืองเก่าสมยัยุคกลางท่ี

ยงัคงรกัษาไวอ้ยา่งดี และมีท่าเรือเล็กๆไวจ้อดเรือใบล าน้อยดว้ย มี

ปราสาท มีป้อมปราการและก าแพงเมืองเก่าท่ียงัคงแสดงถึงความยิ่งใหญ่

ในอดีตใหเ้ราสมัผสัได ้ 

จากน้ัน น าท่านแวะถ่ายรูป มหาวิหารแห่งวานส ์หรือเรียกช่ือเต็มว่า 

อาสนวิหารนักบุญเปโตรแห่งวานส ์(Cathé drale Saint-Pierre de 

Vannes) มหาวิหารแห่งแรกของเมืองวานสน้ั์นถูกท าลายลงในปีค.ศ. 

919 จากการรุกรานของชาวไวกิ้ งในแควน้เบรอตาญ ต่อมาไดม้ีการสรา้ง

ขึ้ นใหม่ราวค.ศ. 1020 โดยสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์

วตัถุดิบหลกัที่ใชค้ือหินแกรนิต และต่อมาไดม้ีการต่อเติมอยูอ่ยา่ง

สม า่เสมอ ท าใหม้หาวิหารแห่งน้ีมีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม

อยา่งมาก 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
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 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม QUALYS HOTEL VANNES หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด วานส ์– ดีน็อง - แซงต ์มาโล 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีน็อง (Dinan) เป็นเมืองเล็กๆเก่าแก่อีกเมือง 

เป็นเมืองเล็กๆโดยมีเเม่น ้า La Rance ไหลผ่าน มีเขตบา้นเมืองเก่าท่ีมี
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นอีกเมืองท่ียงัคงรกัษาก าแพงเมืองเก่าไวไ้ด้

อยา่งดี มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัๆหลายแห่ง เมืองน้ี

เป็นเมืองเล็กๆเงียบสงบ มีท่าเรือท่ีเรียกวา่ Le Port de Dinan ใหท้่านได้

เดินเล่มชมเมือง 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต ์มาโล (SAINT 

MALO) อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวที่ส าคญัแห่งหน่ึง

ของจงัหวดั อีลล-์เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แควน้เบรอตาญ เป็น

เมืองชายฝัง่ท่ีมีขนาดเล็กมีก าแพงลอ้มรอบตวัเมือง แมว้่าบางส่วนจะถูก

ท าลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองก็ตามก็ยงัคงไวซ้ึ่งความสวยงาม

แบบคลาสสิคของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี  

น าท่านแวะถ่ายรปู โบสถแ์ซงตม์าโล (SAINT MALO CATHEDRAL) 

โบสถเ์ก่าแก่นิกาย โรมนัคาทอลิก โดยโบสถถ์ูกก่อตั้งข้ึนในปี 1108 ชม

โซลีโดร ทาวเวอร ์(Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูร่ิมทะเล สรา้ง

ขึ้ นในช่วงสมยัศตวรรษที่ 14 หรือในช่วงระหวา่งปี 1369 – 1382 โดย 

John V ดยุคแห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นท่ีเก็บ รวบรวมเกี่ยวกบั

ประวติัศาสตรก์ารเดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใชใ้นเดินเรือในทะเล

อีกจ านวน มากมองจากบริเวณ ทาวเวอร ์นักท่องเท่ียวจะได ้พบกบัวิว

ทิวทศัน์ท่ีงดงามของปากแม่น ้า Rance 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL MERCURE ST MALO FRONT DE MER หรือเทียบเท่า 
วนัที่แปด แซงต ์มาโล – มงตแ์ซงตมิ์เชล - โดวิลส ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ มงตแ์ซงตมิ์เชล (Mont Saint-Michel) ท่ีตั้งของศา

สนสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเทียบไดก้บัมหาวิหารเซนตปี์

เตอรแ์ห่งกรุงโรม อยูบ่นเกาะในเขตแควน้นอรม์งัดี สถานท่ีแห่งน้ีไดร้บั

การประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.

1979 และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมติดอนัดบั 3 ของฝรัง่เศส 

รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายน์ มงแซงต์-มิเชล  

น าท่านชม มหาวิหารมงแซ็งต ์มิเชล (Mont Saint Michel Cathedral) 

ศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเทียบไดก้บัมหาวิหารเซนตปี์
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เตอรแ์ห่งกรุงโรม สรา้งมาหลายยุคหลายสมยัเปล่ียนแปลงรปูแบบตลอด

การสรา้ง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องด

รีย ์ไดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึ้ นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่

วา่ “มงแซ็งต ์มิเชล” ตวัวิหารตั้งอยูบ่นฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สงู
จากระดบัน ้าทะเล 75 เมตร มีการสรา้งต่อเติมหลายยุคหลายสมยัที่

แควน้ 
นอรม์งัดีเรืองอ านาจและอิทธิพลถึงท่ีสุด เป็นศาสนสถานส าหรบับ าเพ็ญ

สมาธิและถือสนัโดษมาตั้งแต่โบราณ ชมตวัเมืองเก่า ท่ีมีป้อมปราการ

ลอ้มรอบ จากน้ัน มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่น อิสระ ชอ้ปป้ิง บนถนนเสน้

เดียวของเกาะท่ีมีรา้นขายของท่ีระลึกบริการ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลส ์(Deauville) ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นไฮโซริม

ทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 

เป็นเมืองพกัผ่อนของชนชั้นสงู คนรวย และคนมีชื่อเสียง และยงัเป็น

เมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดรา้น และมีการจดัเทศกาลหนังหลาย

ครั้ง ทั้งยงัเป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนตช์ื่อดัง The Devil Wears Prada อิสระ

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั อาทิ Gucci, Dior,Cartier, 

Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง ณ หอ้งแพรงตอง  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL DU GOLF BARRIERE หรือเทียบเท่า 
วนัที่เกา้ โดวิลส ์– ออ็งเฟลอร ์– เอทเทรทำท์ - รอูอ็ง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ็องเฟลอร ์(HONFLEUR) เมืองท่าเล็กๆของ

แควน้นอรม์องดี ซึ่งตั้งอยูบ่นฝัง่ทางตอนใตข้องบริเวณปากแม่น ้าแซน 

ปัจจุบนัเมืองเล็กๆแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัในนามของเมืองท่า เก่าแก่ท่ี

งดงามแห่งหน่ึงของประเทศฝรัง่เศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่ สมัผสั

เสน่หข์องเมืองท่าแห่งน้ีดว้ยการเดินไปชมเรือยอรช์ และเรือประมงท่ี

มากไปดว้ยสีสนัอนัสดใส ท่านสามารถพบกบัช่องแคบ บา้นเก่าและถนน

ท่ีงดงาม, เหมืองเกลือ และโบสถ ์Saint Catherine's เป็นโบสถไ์มท่ี้ใหญ่

ท่ีสุดในฝรัง่เศส ต่ืนตาไปกบัความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆงัท่ีประดบั

ประดาอย่างวิจิตร  

น าท่านถ่ายรปู โบสถเ์ซนต ์แคทเธอรร์ีน (Saint Catherine's) เป็น

โบสถไ์มท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในฝรัง่เศส ต่ืนตาไปกบัความเก่าแก่ของระเบียงหอ

ระฆงัท่ีประดบัประดาอยา่งวิจิตร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเอทเทรทาท ์(Etretat) "หมู่บา้นเอท

เทรทาท"์ (Etretat Village) หมู่บา้นเล็กๆริมชายฝัง่ในจงัหวดัแซน-มารี
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ตีม (Seine-Maritime) เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการ

ท่องเท่ียวที่มีชื่อ เสียงและไดร้บัความนิยมมากแห่งหน่ึงของประเทศ

ฝรัง่เศส  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ LOBSTER  
บ่าย น าท่านชม "หนา้ผาและเสาหินโคง้ธรรมชาติแห่งเอทเทรทาท"์ (The 

Cliffs at Etretat) โดยจุดทอ่งเท่ียวแห่งน้ีได ้กลายเป็นสถานท่ีดึงดูด

เหล่านักท่องเท่ียวและศิลปินเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีชายหาดท่ี

ขนานไปกบัแนวยาวของชายฝัง่ ซึ่งมีความสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองรูอ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของ

แควน้นอรม์งัดีบนฝัง่แม่น ้าแซนน์ โมเนตใ์ชช้ีวิตอยูท่ี่น่ีในปี ค.ศ.1892 

อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบนัแควน้นอรม์งัดีไดแ้ยก

ออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต-นอรม์งัดี และ บสั-นอรม์งัดี นัน่เอง โดยแต่

เดิมเมืองรอ็ูองน้ันถือวา่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดของยุคกลาง

อีกดว้ย 

น าท่านแวะถ่ายรปู วิหารนอรท์เตอรด์มัแห่งเมืองรูอ็อง  (NORTRE-

DAME DE ROUEN) สรา้งข้ึนในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มีการเสริม

หอคอยคู่หน้าเขา้ไป และแลว้เสร็จสมบรูณใ์นปี 1240 จากน้ันมีการ

บรูณะใหม่ในศตวรรษท่ี 16 โบสถน้ี์เป็นท่ีรูจ้กัจากภาพวาดของ ศิลปิน

โมเนต ์ไดว้าดภาพวิหารแห่งน้ีดว้ยภาพเขียนคอลเลคชัน่น้ีมีทั้งหมด 28 

ภาพ 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL DE MERCURE ROUEN CENTRE CATHEDRAL หรือ

เทียบเท่า 
วนัที่สิบ รูอ็อง – จิแวรนี์ ชมบา้นโมเน่ต ์– ปารีส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีชื่อวา่ จิแวรนี์ (GIVERNY) น า

ท่านชมบา้นโมเน่ต ์ศิลปินอิมเพรสชัน่นิสมท่ี์โด่งดัง บา้นสองชั้นหลงัน้ี

ปกคลุมไปดว้ยพืชพรรณไมน้านาชนิด, หอ้งและเฟอรนิ์เจอรต์่างๆ 

ภายในบา้นยงัคงสภาพเดิม หอ้งนัง่เล่น, หอ้งนอนและหอ้งครวันาดใหญ่

พรอ้มอุปกรณท์ าครวัครบครนั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่โมเน่ต์เป็นคนพิถีพิถนั 

ไฮไลทข์องบา้นคือ สวนสวย 2 แห่งท่ีอยูใ่นท่ีเดียวกนั จากน้ันน าท่านชม 

สวนไมด้อกคลาสสิคสไตลฝ์รัง่เศส “คลอส นอรแ์มนด”์ (Clos 

Normand) และสวนไมน้ ้า ขึ้ นมาคู่กบัสวนไมด้อก เหมือนกบัโมเน่ตไ์ด้

ตวดัปลายพู่กนัลงบนผา้ใบ กลางสวนไมน้ ้ามีสระบวัท่ีเป็นตน้ก าเนิดของ

ภาพเขียนชุดอนัเล่ืองชื่อ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบนพื้ นน ้าในสระบวั

เป็นสิ่งท่ีโมเน่ตช์ื่นชอบ 

 



 

 

10 
 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารมิชลิน สตาร ์

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ปารีส (Paris) เมืองท่ีแมก้ระทัง่ชาวฝรัง่เศสท่ี

อาศยัอยู่นอกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าววา่ 

ตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารีส ระหวา่งทางท่านจะ

ไดส้มัผสักบัความงามและความมหศัจรรยข์องกลุ่มอาราม และบา้นเรือน

รา้นขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร และธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ตลอด

สองขา้งทางจนถึงกรุงปารีส  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส ์(Champs Elysee) ถนนแฟชัน่

ท่ีมีชื่อเสียงของปารีสเป็นยา่นการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และ

รา้นคา้หรหูรา สองขา้งทางมีตน้เชสตนั์ตท่ีไดร้บัการตกแต่งอยา่งงดงาม 

และปลกูเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบ ท าใหก้ลายเป็นจุดสนใจของ

นักท่องเท่ียวที่ผ่านไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส ์เดิมเป็นทอ้งทุ่งและสวน มี

ท่ีมาจากค าวา่ "ทุ่งเอลิเซียม" จากเทพปกรณมักรีก ถนนสายน้ีไดร้บัการ

ขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in 

the world) ท่านสามารถเดินตามเสน้ทางถนนสายน้ีไปสู่ประตชูยันโป

เลียน ซึ่งเป็นอนุสรณส์ถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส และท่ีน่ีท่านสามารถข้ึน

ไปชมชั้นบนของประตชูยัได ้โดยเดินขึ้ นขั้นบนัได 284 ขั้น หรือใชลิ้ฟต ์

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงแบบเต็มๆ หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงใน

หา้งสรรพสินคา้แกลลอรี่ ลาฟาแยต ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 

และเริ่มเปิด ณ ท่ีปัจจุบนั ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแลว้ประมาณ 

1 ศตวรรษ หา้งลาฟาแยตเป็นหา้งสรรพสินคา้ชื่อดังของฝรัง่เศส ปัจจุบนั

มีหา้งสาขา 61 แห่ง เน้ือท่ีของหา้งประมาณ 500,000 ตร.ม. 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HILTON PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบเอ็ด สนามบินปารีส  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาลล ์เดอ โกล เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

12.30 น. ออกเดินทางจากปารีส สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931  
วนัที่สิบสอง กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ 
จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 

 

      
139,900.- 

28,900.- 
26,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562) 

การจองทวัร ์  
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 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหน้า 50,000 

บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซรูิค-ชารล์ เดอ โกล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ท่านละ 50 ยโูร ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ท่านละ 36 ยโูร ตลอดการเดินทาง หรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน 
ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดั
จ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตี
ค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้

มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 
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เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : ประเทศฝรัง่เศส 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้าตอ้งมีอายุการ

ใชง้านเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภายใน

หนังสือเดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้าโดยละเอียด

เฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วดัจากหน้าผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 

เดือนและตอ้งไม่ซ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั) 

และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณาอยา่

ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรปูแบบน้ี ท่านอาจจะ

ตอ้งถ่ายใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 

วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 

6 เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างานและช่วงเวลาท่ี

อนุมติัใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไม่รบั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่วา่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้ง

สะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคน

เขา้เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้ม

ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จ  าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่า
กรุป๊ ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัย่ืนวีซ่าเด่ียวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
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▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท า

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
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4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


