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 รูอ็อง เมืองท่าส าคัญริมแม่น าซายน์ บ้านเกิดของยอดจิตกร "โมเนต์" (monet)  

 อ็องเฟลอร์ เมืองท่าเล็กๆ น่ารักริมปากแม่น  าแซน 

 โดวิลล์ เมืองตากอาหาศแสนหรูหรา 

 มงต์ แซงต์มิเชล สิ่งมหัศจรรย์แห่งยุโรป มหาวิหารบนเกาะกลางน  าในประเทศฝรั่งเศส 

 แซงต์มาโล อดีตเมืองแห่งโจรสลัด ก าแพงใหญ่ล้อมรอบ 

 แรนส์ เมืองเล็กน่ารักสุดคลาสสิค 

 ตูร์ เมืองที่มีเสน่ห์ ล้อมรอบด้วยไร่องุ่น มีแม่น  าลัวร์ 

 ปราสาทเชอนองโชว์ ปราสาทยอดนิยมอันดับหนึ่งของกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น  าลัวร์ 

 ปราสาทชองบอร์ด ต้นแบบปราสาทการ์ตูนเรื่อง BEAUTY AND THE BEAST โฉมงามกับเจ้าชายอสูร 

 ซาร์ลาลากาเนดา   เมืองสีน  าผึ งสไตล์เรเนซองส์ 

 รอกามาดูร์ เมืองแสวงบุญริมแม่น  าคอร์ดอญ 

 แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส 

 ลาร๊อกกาฌัก หมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่าหนึ่งร้อยปี 

 แซ็ง เอมียง เมืองสวยงามดุจภาพวาดของนักเขียน 

 บอร์โด แหล่งผลิตไวน์ชื่อดังของฝรั่งเศส 

 TGV รถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกล 

 ปารีส เมืองสุดโรแมนติกติดอันดับ ต้นๆ ของโลกที่สาวๆ หลายคนใฝ่ฝัน 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง      

 วันแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                 

23.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิอำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่จำก

บริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำน 

 วันที่สอง สนำมบินสุวรรณภูมิ - ปำรีส - รูอ็อง - อ็องเฟลอร์ - โดวิลล ์                                                                                                                  

00.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG930 
06.50 น.      (เวลำท้องถิ่น) ถึง สนำมบินกรุงปำรีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส ….หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว ….. 

 



 

 
 

 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองรูอ็อง (ROUEN) (136 กม.) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มัง

ดีบนฝั่งแม่น้ ำแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มังดี และ 

บัส-นอร์มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่ำเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งค่ัง

ที่สุดของยุคกลำง ...ชมมหำวหิำรรูอ็อง (NORTRE-DAME DE ROUEN) หรือวิหำร

นอเตรอดำมแห่งรูอ็อง สร้ำงข้ึนในปี 1150 ต่อมำในปี 1170มีกำรเสริมหอคอยคู่

หน้ำเข้ำไป และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 1240… (หมำยุเหตุ : หำกโบสถ์มีพิธีส ำคัญจะไม่อนุญำติให้เข้ำชมด้ำนใน 

ให้ถ่ำยรูปด้ำนนอกเท่ำนั้น) ชมจัตุรัสโจนออฟอำร์ค (JOAN OF ARC SQUARE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีควำมส ำคัญถึง

ควำมกล้ำหำญของนักบุญโจนออฟอำร์ค ซึ่งได้รับกำรยกย่องเป็นนักบุญหลังท่ำนถูกเผำกว่ำร้อยปี….เดินทำงสู่ 

ย่ำนจตุรัสวีเยอ-มำรเ์ซ...ผ่ำนชมโบสถ์แซงต์อูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถ์แซ็งมำกลู (CHURCH OF ST. 

MACLOU) หอนำฬิกำขนำดใหญ่(GROS HORLOGE) .... 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) (92 กม.) เมือง

ท่ำเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทำงตอนใต้ของบริเวณ

ปำกแม่น้ ำแซน เป็นที่รู้จักกันในนำมของเมืองท่ำเก่ำแก่ท่ีงดงำม

แห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสและท่ำเรือประมงเก่ำแก่ …ชมโบสถ์

เซนต์แคทเธอร์รีน (SAINT CATHERINES) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุด

ในฝรั่งเศส ตื่นตำไปกับควำมเก่ำแก่ของระเบียงหอระฆังท่ีประดับประดำอย่ำงวิจิตร 

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) (17 กม.) เมืองตำกอำกำศริมทะเลที่มีท่ำเรือ รีสอร์ท 

5 ดำว คำสิโน ร้ำนค้ำ และเมืองนี้มีตึกสวยงำมทั้งเมือง โดยถูกขนำนนำมว่ำ PARISIAN RIVIERA 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

ที่พัก  MERCURE DEAUVILLE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม     โดวิลล์ - มงต์แซงมิเชล - แซงต์ มำโล 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมงต์ แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL)(177 กม.) สถำนที่ที่ถูกใช้โปรโมท

กำรท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมำกที่สุด ด้วยควำมงดงำม และควำมมหัศจรรย์ของกลุ่มอำรำม บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่บน 



 

 
 

 

เกำะกลำงน้ ำ นอกชำยฝั่งในเวลำน้ ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลำงน้ ำแต่เวลำน้ ำลงชำยหำดขำวจะ

เชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่ำงสะดวก…. 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย  …น ำท่ำน ชมปรำสำทมงต์แซงมิเชล (MONT ST. MICHEL) ศำสนำสถำนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบ

ได้กับมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรมตัววิหำรตั้งอยู่บนฐำนหินแกรนิตขนำด

ใหญ่ สูงจำกระดับน้ ำทะเล 75 เมตร มีกำรสร้ำงต่อเติมหลำยยุคหลำยสมัยที่

แคว้นนอร์มังดีเรืองอ ำนำจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศำสนสถำนส ำหรับบ ำเพ็ญ

สมำธิและถือสันโดษมำตั้งแต่โบรำณ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงแซงต์มำโล (SAINT MALO) (57 กม.) เมอืงชำยฝั่งที่มี

ขนำดเล็กมีก ำแพงล้อมรอบตัวเมืองแม้ว่ำบำงส่วนจะถูกท ำลำยไปในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สองก็ตำม น ำท่ำนชม

ตัวเมืองด้วยกำรเดินไปรอบๆ ก ำแพงของเมือง… 

น ำท่ำนถ่ำยรูปกับโบสถ์แซงต์มำโล (SAINT MALO CATHEDRAL)โบสถ์เก่ำแก่นิกำยโรมันคำทอลิก โดยโบสถ์

ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1108 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

ที่พัก  MERCURE SAINT MALO BALMORAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สี่     แซงต์ มำโล - แรนส์ - ตูร ์

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแรนส์ (RENNES) (52 กม.) เมืองหลวงของแคว้น BRITTANY เมืองในยุคกลำง 

....ระหว่ำงทำงผ่ำนเมืองเมืองดินง (DINAN) (33 กม.) เมืองเล็กๆ มีแม่น้ ำ LA RANCE ไหลผ่ำน อยู่ในแคว้นบริ

ทำนี เมืองที่ข้ึนชื่อเรื่องควำมสวยงำม มีค ำกล่ำวที่ว่ำ หำกต้องเลือกเท่ียวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริทำนี ก็ให้เลือก

เมืองดินง เมืองที่มีควำมเก่ำแก่สวยงำมยังคงควำมเป็นเมืองยุคกลำง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์

เพรำะเมืองดินง สมำรถรอดพ้นจำกกำรถูกบอมบ์ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2  บ้ำนเรือนทั้งหมดจึงเป็นของ

ดั้งเดิมท้ังหมด 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 



 

 
 

 

บ่ำย  น ำท่ำน ชมเมือง อำคำรแบบ TIMBER-FRAMED BUILDINGS อันมีลักษณะเฉพำะตัวเดินชม PLACE DE LA 

MAIRIE ที่ตั้งของศำลำกลำงเมืองแรนส์ (TOWN HALL) และโรงละครของเมือง ผ่ำนชม มหำวิหำรแรนส์ 

(SAINT-PIERRE CATHEDRAL) อันเก่ำแก่ที่สร้ำงตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 6 เพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร…. 

น ำท่ำนสู่ เมืองตูร์ (TOURS) (252 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (INDRE-ET-LOIRE) ซึ่งเป็นจังหวัด

ในแคว้นซ็องทร์ (CENTRE) ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำมำตั้งแต่ยุคกลำง โดยตัว

เมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ ำลัวร์ (LOIRE RIVER) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษท่ี 1 

นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลำงแห่งอำรยธรรมลุ่มแม่น้ ำลัวร์ที่ส ำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

ที่พัก  MERCURE TOURS NORD HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

  

วันที่ห้ำ     ตูร์ - ปรำสำทเชอนองโชว์ - ปรำสำทชองบอร์ด 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำน เข้ำชมปรำสำทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็น

ปรำสำทเก่ำแก่ มีอำยุมำกกว่ำ 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อำณำ

บริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้ำ และป่ำเขำ จึงมีทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงยิ่ง ตัว

ปรำสำทเป็นกำรออกแบบก่อสร้ำงที่ผสมผสำนระหว่ำงศิลปเรเนอซองส์กับศิลปะ

แบบคลำสสิคสมัยใหม่เข้ำด้วยกัน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย น ำท่ำน เข้ำชมปรำสำทชองบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) เป็นปรำสำทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ ำลัวร์ 

สร้ำงในสไตล์เรอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระเจ้ำฟรังซัวร์ที่ 1 หลังจำก

ที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลำนและได้เห็นสถำปัตยกรรมแบบเรอเน

ซองส์อิตำลี พระองค์จึงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้ำงปรำสำทให้เป็นที่อิจฉำ

ของยุโรปในสมัยนั้น พระองค์ทรงโปรดกำรล่ำสัตว์ จึงสร้ำงปรำสำทหลัง

นี้ขึ้นในป่ำเพ่ือสะดวกกับกำรล่ำสัตว์ 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 



 

 
 

 

ที่พัก  MERCURE TOURS NORD HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่หก       ตูร์ - ลิมอฌ - ซำร์ลำ ลำ กำเนดำ  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองลิมอฌ (LIMOGES) (217 กม.) เมืองที่มีชื่อเสียงทำงด้ำนกระเบื้องเคลือบมำตั้งแต่

สมัยศตวรรษที่ 18 น ำท่ำนชมย่ำนใจกลำงเมือง ...ถ่ำยรูปกับมหำวิหำรแซ็งเตเตียนแห่งลีมอฌ (ST ETIENNE 

CATHEDRAL OF LIMOGES) มหำวิหำรขนำดใหญ่ที่สร้ำงขึ้นในแบบโกธิค โดยเริ่มต้นสร้ำงขึ้นใน 1273 แล้ว

เสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆังแปดเหลี่ยมที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนสซอง…. 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซำร์ลำลำกำเนดำ (SARLAT LA CANEDA) (139 กม.)...ชมเมืองหรือเรียกสั้นๆว่ำ 

เมืองสีน้ ำผึ้ง สไตล์ RENAISSANCE ในยุคกลำงตั้งแต่ศตวรรษที1่4 บ้ำนเรือน

ที่ปลูกเรียงรำย มีตรอก ซอก ซอย บ้ำนเรือนที่ยังคงมีกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำง

ดี เปรียบเสมือนว่ำท่ำนได้ย้อนอดีตสู่ยุคกลำงอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นอกีหนึ่ง

เมืองที่นักท่องเที่ยวต่ำงนิยมเดินทำงมำเพรำะนอกจำกควำมสวยงำมของเมือง

แล้ว .... 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! ให้ท่ำนได้ลิ้มลอง FOIE GRAS ของขึ้นชื่อ 

ที่พัก  BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่เจ็ด        รอกำทำดูร์ - แซ็ง ซีร์ค ลำโปปี - ซำร์ ลำ ลำ กำเนดำ 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองรอกำมำดูร์ (ROCAMADOUR) (51 กม.)...

เมืองในจังหวัดล็อต (LOT) แคว้นมีดี-ปีเรเน เมอืงริมหน้ำผำที่

สวยที่สุดในโลก เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มำรี เป็นที่

ศรัทธำของเหล่ำนักแสวงบุญมำหลำยศตวรรษ เป็นที่สุดของที่สุด

ที่เหล่ำผู้แสวงบุญปรำถนำที่จะมำครั้งหนึ่งในชีวิต โดยควำม 



 

 
 

 

อัศจรรย์ของอำรำมแขวนตัวแนบชิดหน้ำผำถูกสร้ำงข้ึนในศตวรรษที่ 11 หน้ำหมู่บ้ำนมีแม่น้ ำ DORDOGNEไหล

ผ่ำน  จำกตัวหมู่บ้ำนด้ำนล่ำงจะเป็นทำงขึ้นเนิน วิวสวย มีบันไดใหญ่ขึ้นเขำมุ่งหน้ำสู่อำรำมท่ีแขวนตัวอยู่บน

หน้ำผำด้ำนบนในควำมสูงระดับครึ่งทำงจำกยอดที่มี CHATEAU อยู่บนสุด จะมีผู้แสวงบุญไปสักกำระ BLACK 

VIRGIN & CHILD ซึ่งอยู่ในวิหำร NOTRE DAME ของที่นี่ 

น ำท่ำน ขึ้นชมโบสถ์ ROCAMADOUR และควำมสวยงำมของโบสถ์ที่เรียงรำยริมหน้ำผำสวยงำม จำกนั้นน ำ

ท่ำนกลับลงสู่ด้ำนล่ำง อิสระเดินเล่นชมเมืองเก่ำถนนสำยหลักของเมืองที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนแซ็ง ซีร์ค ลำโปปี (SAINT -CIRQ- LAPOPIE) (57 กม.)...เป็นหมู่บ้ำน LES PLUS 

BEAUX VILLANGE DE FRANCE (THE MOST BEAUTIFUL 

VILLAGES OF FRANCE) หรอืหมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส หมู่บ้ำนนี้

มีควำมพิเศษตรงที่ได้รับกำรโหวตว่ำเป็น THE BEST OF THE BEST 

BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE  มีอำยุหลำยร้อยปี อยู่

ท่ำมกลำงป่ำเขำโอบล้อม มีชำวบ้ำนอำศัยอยู่ประมำณ 250 คน ตั้งอยู่

บนหน้ำผำของซอกเขำ LA VALLÉE DU LOT ที่มีแม่น้ ำ LOT ไหลผ่ำน ตั้งแต่ยุคกลำง ครำวโค้งเป็นทรง

โบรำณที่ท ำจำกดิน ปรำสำท ก ำแพงเมืองเก่ำ หลักฐำนแห่งประวัติศำสตร์ต่ำงๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่จึงได้ถูก

อนุรักษ์ไว้.  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรือเทียบเท่ำ  

วันที่แปด        ลาร๊อก กาฌัก - แซ็ง เตมียง -บอร์โด 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนลำร๊อกกำฌัก (LA ROQUE 

GAGEAC) (75 กม.)...หมู่บ้ำนอำยุหลำยร้อยปี ถูกกล่ำวขวัญว่ำ

เป็นหมู่บ้ำนที่สวยที่สุดใน DORDOGNE เป็นหนึ่งในหมู่บ้ำน LES 

PLUS BEAUX VILLANGE DE FRANCE (THE MOST 

BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE) ต้ังแขวนอยู่บนหน้ำผำ 



 

 
 

 

และมีแม่น้ ำ DORDOGNE ไหลผ่ำนด้ำนหน้ำ ที่นี่จึงเป็นชัยภูมิเยี่ยมในกำรค้ำขำยมำตั้งแต่โบรำณ สร้ำงมำตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 12 และบ้ำนหรือคฤหำสถ์บำงหลังเป็นสถำปัตยกรรมวิจิตรแบบ RENAISSANCE ........ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแซ็ง เตมียง (SAINT EMILION) (124 กม.)...ชุมชนหินโบรำณ จังหวัด GIRONDE แคว้น 

AQUITAINE  เมืองที่มีประวัติศำสตร์เก่ำแก่ตัง้แต่ก่อนยุคประวัติศำสตร์เป็นชุมชนแห่งกำรผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำน ชมเมืองแซ็งเตมียง ศูนย์กลำงแห่งกำรผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อโดยองุ่นพันธุ์ MERLOT  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 

โดยนักบุญ EMILION ผู้มำบุกเบิกแสวงบุญและก่อตั้งชุมชนในกำรผลิตไวน์จ ำหน่ำย 

ด้วยควำมเก่ำแก่ของบ้ำนเรือนที่ถูกอนุรักษ์อย่ำงดี บ้ำนเรือนสร้ำงเรียงรำยกันตำม

เนินเขำที่ล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ถนนในเมืองสำยแคบๆ ลัดเลำะเข้ำไปในเมืองเก่ำ  มี

ทั้งโบสถ์เก่ำแก่ประจ ำเมืองถูกสร้ำงข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12  มีก ำแพงเมืองโบรำณ 

ซึ่งท ำให้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก....  

...น ำท่ำน เข้ำชมกำรผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบอร์โด (BORDEAUX) (43 กม.)...แคว้น AQUITAINE  ต้ังอยู่ริมแม่น ้ำกำโรนน์ 

(GARONNE) และอยู่ริมฝั่งทะเลเป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญด้วยเป็นเมืองท่ำกำรค้ำตั้งแต่ก่อนยุคโรมันและได้รับ

กำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก MERCURE BORDEAUX CITE MONDIALE CENTRE VILLE หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เก้า       บอร์โด - รถไฟ TGV - ปารีส  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำน ชมจัตุรัส พลำส เดอ ลำ บูร์ซ (PLACE DE LA BOURSE) ที่สวยงำมศูนย์รวมของชำวเมือง อิสระชม

และถ่ำยรูปอำคำรรัฐสภำ ที่ท ำกำรรำชกำรต่ำงๆ ชมสะพำนแสนสวย ปิแอร์ (PONT DE PIERRE)….ชมแกรนด์

เธียร์เตอร์ที่สวยงำมด้วยศิลปะแบบคลำสสิค สร้ำงในศตวรรษที่ 18…ชมย่ำนกำรค้ำ ย่ำนถนนแซงท์คำเทอรีน 

(RUE SAINTE-CATHERINE) ตลอดควำมยำว 1กม. อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย.... 



 

 
 

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟเมืองบอร์โด  เพ่ือเดินทำงสู่ กรุงปำรีส  ประเทศฝรั่งเศส 

......... น.   ออกเดินทำงสู่ กรุงปำรีส (PARIS) ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลำ 2.15 ชม.  

......... น.       เดินทำงถึง กรุงปำรีส (PARIS) มหำนครที่เป็นศูนย์กลำงอ ำนำจของ

ยุโรปในยุคล่ำอำณำนิคม…. 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือเพ่ือล่องเรือ ชมควำมสวยงำม ของสถำนที่ส ำคัญ
คู่บ้ำนคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ ำแซน ผ่ำนชมควำมงดงำมของโบรำณสถำนและอำคำร

เก่ำแก่ สร้ำงขึ้นตำมสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับกำรอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่ำงดี ตลอดทำงท่ำนจะได้
ควำมประทับใจกับควำมสวยงำมของทัศนียภำพที่ร่วมกันสรรสร้ำงให้นครปำรีส ชื่อว่ำเป็นนครที่มีควำมงดงำม
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีท่ีน้ ำในแม่น้ ำแซนขึ้นสูงกว่ำปกติหรือมีเหตุกำรณ์สุดวิสัย เช่น กำรนัดหยุดงำน 
เป็นต้น รำยกำรล่องแม่น้ ำแซนอำจจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้)  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สิบ        ปารีส - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หนึ่งในสัญลักษณ์ส ำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่ำ
เป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสำวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก …น ำท่ำนชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมที่สุดของมหำนครปำรีสแบบพำ
โนรำมำรอบทิศทำงของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผ่ำนชมจัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) ที่
มี เสำโอเบลิสก์ (OBELISK) ที่นโปเลียนน ำมำจำกวิหำรในลักซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิต
อียิปต์ ได้ตั้งตระหง่ำนอยู่ยังลำนประหำรชีวิตผู้ต่อต้ำนกำรปฏิวัติ และสถำนที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหำรพระเจ้ำ
หลุยส์ที่ 16 และพระนำงมำรีอังตัวเน็ต ….. 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนอิสระด้ำนหน้ำและถ่ำยรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทำงศิลปะที่มีชื่อเสียง

ที่สุด และเก่ำแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอำคำรเป็นพระรำชวัง 



 

 
 

 

หลวง ต่อมำในปีค.ศ. 1672 พระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ำยรำชส ำนักไปยังพระรำชวังแวร์ซำยส์ กระท่ังปี ค.ศ. 

1793 ภำยหลังกำรปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับกำรบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อำคำรหลำยหลัง 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สิบเอ็ด        ปารีส - ประเทศไทย                                      

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินกรุงปำรีส เพ่ือเดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย 

13.30 น.  ออกเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG931 

 

วันที่สิบสอง     ประเทศไทย  

05.45 น.  (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ….. 

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

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ท่านไม่มี

เตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

24 ม.ค. - 4 ก.พ. 

7-18 ก.พ.//27 มี.ค.-7 เม.ย. 

24 เม.ย.-5 พ.ค. 

1-12 พ.ค.//5-16 มิ.ย. 

136,900.- 127,900.- 29,900.- 



 

 
 

 
อัตรานี รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำตั๋วภำยในประเทศ.... 
4. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 
5. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
ข้อมูลเบื้องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ  
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ ของ
สถำนทูตง่ำยขึ้น 
2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำงนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่ม
ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้ (กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) 
3. ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนักหรือศึกษำ
อยู่เท่ำนั้น  
4. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้เดินทำง
ต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติ
กำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวี
ซ่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน้ำ  
5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ และ
พำสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
7. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)  
-ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  
-ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับคนไข้ใน จำกอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
และกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนั้น) 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพ่ิมเติมกับทำงบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 655.-บำท [ระยะเวลำ 11-14 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 
1.5 ล้ำนบำท]เท่ำนั้น 



 

 
 

 
8. ค่ำมัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดกำรเดินทำง  
9. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ... 
10. ค่ำน้ ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่ำน 
11. ค่ำทิป  
12. ค่ำวีซ่ำเช็งเก้น (หำกสถำนทูตได้ก ำหนดกำรยื่นวีซ่ำเป็นคณะแล้ว ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได้ กรณีถ้ำมี 
ค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) *.*.*. หำมีวีซ่ำแล้วหักคืนท่ำนละ 3,000.- บำท *.*.*.  
 
อัตรานี ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจัดท ำหนังสือเดินทำง , แจ้งเข้ำแจ้งออกส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนัก 
เกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, 
ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น  
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องกำรใบก ำกับภำษ ี
4. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
5. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ 
7. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระมัดจ าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท  

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

ช าระงวดสุดท้าย 15 วัน ก่อนเดินทาง 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า 



 

 
 

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 20.- วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี

ที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 
บาท 

 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตาม
ราคาทัวร์ 

( หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่าง

ในนั นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทต่างประเทศ) 

 

เงื่อนไขวีซ่า  

- กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตนั นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริษัทท่ีระบุใน
รายการทัวร์ไว้แล้ว ใดๆทั งสิ น 



 

 
 

 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทั งหมด 

หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ท่ีได้ระบุไว้ทั งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำง
เจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น 

- กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำงบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 30 ท่ำน(ผู้ใหญ่ ) 
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 30 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้ำต้องกำร 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้
เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำง
รำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้ำสูญหำยหรือลืมไว้ระหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถำนฑูต เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้
ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 

 
 



 

 
 

 

- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

- ทำงบริษัทฯเป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินิจของทำง
สถำนทูตฯเท่ำนั้น ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ี
ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ
อำกำศ และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ลูกค้ำที่เคยเดินทำงแล้วมีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน เอำแต่ใจตนเอง หรือถือว่ำมำ
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนควำมวุ่นวำนในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือควำมสุขของผู้เดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกรำบขออภัยท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่ำนที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันกำรเดินทำงหำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยนั้นได้ 

- ใน1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหว่ำงขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ต้องจบงำนภำยใน 
20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหว่ำงวันทุกกรณีโปรแกรมอำจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว
หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

- หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของ
ท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 



 

 
 

 

ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 
ทำงบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ ,  อันเนื่องจำกอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง , กำรผันผวนของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ , กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถึงผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทำง ไม่ปฎิบัติ ตำมกฎระเบียบ

ด้ำนกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้กำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั งนี ” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact (สาทรซิตี ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ได้ 

 

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่า Fast Track เพิ่มเติมอีก ท่านละ 2,600 บาท 

 



 

 
 

 

หมำยเหตุ: กำรยื่นวีซ่ำแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท ำกำรยื่นวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี

จ ำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก ำหนดวันยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปยื่นวีซ่ำในวันที่ก ำหนด

ได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้ 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่

น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ช ำรุด(หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำร

ยื่นวีซ่ำด้วย)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด กว้ำง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ ำนวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ห้ำม

สวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่

เลอะหมึก) (ควำมยำวของหน้ำกรุณำวัดจำกศีรษะด้ำนบน

ถึงข้ำงประมำณ 3ซม.) 

3. หลักฐำนกำรเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทำง ย้อนหลัง 3 

เดือน (รบกวนลูกค้ำท ำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ 

และหำกบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่ำนั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสำยเลือดเดียวกัน 

หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น) 

3.2.1. ต้องท ำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน

บ้ำน 

**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีฝำกประจ ำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐำนกำรท ำงำน  

- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ 



 

 
 

 

สถำนทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตทีย่ื่น) 

5. เอกสำรส่วนตัว 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

- บัตรประชำชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร (ถ้ำมี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

กับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและ

มำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดำหรือมำรดำไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท ำจดหมำยชี้แจงว่ำท ำไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย 

ทั้งสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 


