FRANCE FAIRYTALE 10 DAYS (TG)

ฝรั่งเศส
มงแซงมิเชล - นอร์มังดี – บริททานี่ - ลัวร์
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS(TG)(บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม>> เส้นทางสุดสวย สถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์

พิเศษ พักโรงแรมปราสาท 2 คืน
สบายๆ พัก 2 คืนติด 2 ครั้ง ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อย
>> ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel สุดสวยสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ห้ามพลาด!!!
>> ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น้ าลัวร์
>> ชมปราสาท Chombord ปราสาททีส่ วยที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ าลัวร์
>> เมือง Dinan เมืองในยุคกลางที่สวยทีส่ ดุ ของแคว้นบริทานี (Unseen)
>> ชมเมือง Vitre เมืองเก่าแก่อายุกว่า 1,000ปี หนึ่งในเมืองยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดในยุโรป (Unseen)
>> ชมหมู่บา้ น Rochefort en Terre หนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดของฝรั ่งเศส (Unseen)
>> ชมหมู่บา้ น Beuvron-en-Auge หนึ่งในหมู่บา้ นทีส่ วยทีส่ ุดของฝรั ่งเศส (Unseen)
>> ชมและชิม WINE TASTING แหล่งผลิตไวน์ขาว แห่ งลุ่มแม่น้าลัวร์
>> ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเก่าแก่สุดสวย (Unseen)
>> ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู สวยมาก(Unseen)
>> ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแคว้นบริททานี
>> ชมเมือง Rouen เมืองเก่าแสนสวย
>> ชมพิพิธภัณฑ์ Louvre พิพธิ ภัณฑ์ทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
>> พิเศษ ล่องเรื อแม่ น้ำแซน ชมกรุงปำรีสในยำมคำ่ คืน
>> ชมประตูชัย และ ช้ อปปิ้ งถนนชองเซลิเซ่
>> ช้ อปปิ้ งกรุงปำรีส

พักโรงแรมระดับ 4 ดำว
พิเศษเมนู
SEAFOOD / สเต็ก / ไวน์ /
หอยเอสคาโก้ / หอยแมลงภู่ / หอยนางรม / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รำยละเอียดกำรเดินทำง

วันแรก (1) สนำมบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง (2)
00.10 น.
06.50 น.

ปำรีส - รูออ็ ง - อ็องเฟลอร์ (Unseen) - โดวิลล์

ออกเดินทางบินตรงสู่ ปำรีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรี ยบร้อย นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง รูออ็ ง (Rouen) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้
เวลา 2 ชม.) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในประเทศฝรั่งเศสที่ต้งั อยูบ่ นฝั่งแม่น้ าแซน
(Seine River) อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์มอ็ งดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27
แคว้น (ปี 2012) ในประเทศฝรั่งเศส ในอดีตเคยเป็ นอดีตเมืองหลวงของนอร์ มอ็ งดี ซึ่งปัจจุบนั
แคว้นนอร์มอ็ งดีได้แยกออกเป็ น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มอ็ งดี และ บัส-นอร์ มอ็ งดี นัน่ เองโดยแต่
เดิมเมืองรู ออ็ งนั้นถือว่าเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมัง่ คัง่ ที่สุดของยุคกลางอีก จากนั้นนำท่ ำนชม
มหำวิหำรรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรื อวิหารนอเตรอดามแห่งรู ออ็ ง สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมา
ในปี 1170มีการเสริ มหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1240 จากนั้นมีการบูรณะ
ใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถ์น้ ีเป็ นที่รู้จกั จากภาพวาดของ ศิลปิ นโมเนต์ ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้
ด้วยภาพเขียนคอลเล็คชัน่ นี้มีท้งั หมด 28 ภาพ (หมำยเหตุ : หำกโบสถ์ มีพธิ ีสำคัญจะไม่ อนุญำตให้
เข้ ำชมด้ ำนใน ให้ ถ่ำยรูปด้ำนนอกเท่ ำนั้น ) เมืองรู ออ็ งยังเป็ นเมืองที่โจนออฟอาร์คถูกเผาทั้งเป็ นใน
ปี ค.ศ. 1431 นาท่านเยือนจัตุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซึ่งเป็ นจตุรัสที่มีความสาคัญ
ให้หวนราลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญโจนออฟอาร์ค ซึ่งได้รับการยกย่องเป็ นนักบุญหลังท่าน
ถูกเผากว่าร้อยปี จากนั้นนาท่านสู่ ยา่ นจัตุรัสวีเยอ-มาร์เซ นาท่านชมตัวเมือง เช่น โบสถ์แซงต์อูน
(Church of St. Ouen, Rouen) โบสถ์แซ็งมากลู (Church of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่
(Gros Horloge) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นได้วลานาท่านเดินทางสู่ เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม.) เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝั่งทางตอนใต้ของบริ เวณปาก
แม่น้ าแซน ปัจจุบนั เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของ
ประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรื อประมงเก่าแก่ นาท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งนี้ดว้ ยการเดินไป
ชมท่าจอดเรื อยอร์ช และเรื อประมงที่มากไปด้วยสี สันอันสดใส บ้านเก่าและถนนที่งดงาม และ
โบสถ์ Saint Catherine s เป็ นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของ
ระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร นาท่านชม โบสถ์ เซนต์ แคทเธอร์ รีน (Saint
Catherine’s) เป็ นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆัง
ที่ประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม
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นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง โดวิลล์ (Deauville ) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20
นาที) เป็ นเมืองพักผ่อนไฮโซริ มทะเล ที่มีท่าเรื อ รี สอร์ท 5 ดาว คาสิ โน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึก
สวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็ น"Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริ ม
ทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เมือง Deauville กลายเป็ น
เมืองพักผ่อนของชนชั้นสู ง คนรวย และคนมีชื่อเสี ยง เป็ นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิ ดร้าน
และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครั้ง นาท่านเดินเล่นชมเมือง
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ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
MERCURE DEAUVILLE CENTRE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่สำม (3)
เช้ ำ

โดวิลล์ - Beuvron-en-Auge (unseen) - มงแซงต์ มิเชล

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น Beuvron-en-Auge (ระยะทาง 25 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20
นาที) เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยูใ่ น Calvados นอร์มงั ดี เกือบทุกบ้านที่นี่
จะสร้างขึ้นในสไตล์ครึ่ งไม้ที่งดงามเรี ยกว่า Vieux Manoir จากสมัยศตวรรษที่16 และมีชื่อเสี ยง
ในนอร์มงั ดี ให้ท่านได้อิสระ เพลิดเพลินกับการเดินเล่นรอบเมืองดูโบสถ์เล็ก ๆ ที่น่ารักและ
Chapelle de Clermont ในหมู่บา้ นแห่งนี้

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซงต์ มิเชล (MONT SAINT MICHEL CITY) (ระยะทาง
150 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส
มากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรื อนที่ต้งั อยูบ่ นเกาะ
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กลำงวัน

กลางน้ า นอกชายฝั่งในเวลาน้ าขึ้นมงต์แซงต์ มิเชล จะลอยอยูก่ ลางน้ าแต่เวลาน้ าลงชายหาดขาวจะ
เชื่อมต่อกับแผ่นดิน ให้เดินไปอย่างสะดวก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าชม มหำวิหำรมงต์ แซงมิเชล ศาสนสถานที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่งในยุโรปเทียบ
ได้กบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุ งโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรู ปแบบตลอด
การสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรี ย์ ได้สร้างโบสถ์และ
อาคารขึ้นใหม่เป็ นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่วา่ “มงต์แซง มิเชล” ตัววิหารตั้งอยูบ่ นฐาน
หินแกรนิตขนาดใหญ่ สู งจากระดับน้ าทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่
แคว้นนอร์มงั ดีเรื องอานาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็ นศาสนสถานสาหรับบาเพ็ญสมาธิและถือ
สันโดษมาตั้งแต่โบราณ อิสระเดินชมเมืองตัววิหารและชมหมู่บา้ นรอบ ๆ หรื อเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา ที่จะเห็นมงต์แซงมิเชลเป็ นฉาก
หลัง ณ สะพาน Barrage du Mont St Michel ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
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ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง พิเศษลองลิม้ ชิมรสเมนู Moules à la
Marinière หรื อหอยแมลงภู่อบสไตล์ฝรั่งเศส พร้ อมเครื่ องเคียง ไวน์ ขำวท้ องถิ่น
MERCURE MONT SAINT MICHEL HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ (4) มงต์ แซงมิเชล - ดินง (unseen)– โรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Unseen) แรนส์
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ดินง (Dinan) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองเล็กๆ มีแม่น้ า La Rance ไหลผ่าน อยูใ่ นแคว้นบริ ทานี เมืองที่ข้ ึนชื่อเรื่ องความสวยงาม มีคา
กล่าวที่วา่ หากต้องเลือกเที่ยวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริ ทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองที่มีความ
เก่าแก่สวยงามยังคงความเป็ นเมืองยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง
สามารถรอดพ้นจากการถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านเรื อนทั้งหมดจึงเป็ นของ
ดั้งเดิมทั้งหมด มีท้ งั ท่าเรื อ Le Port de Dinan และเขตเมืองเก่า จากนั้นนาท่านเดินชมเมือง
บ้านเรื อนคลาสสิ กและความงดงามของบ้านไม้ที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีและเลือกซื้อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินสู่ หมู่บา้ นโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort en Terre) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) อยูใ่ นจังหวัด Morbihan แคว้น Brittany หมู่บ้ำนที่จัดเป็ นหนึ่งใน
หมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส the most beautiful village เป็ นหมูบ่ า้ นเล็กๆที่มีชื่อเสี ยงมาจากมี
จิตรกรชาวอเมริ กนั ที่เกิดในฝรั่งเศสชื่อ Alfred Klotz มาซื้อปราสาทของเมืองนี้และได้ทาการ
บูรณะขึ้นในปี ค.ศ.1907 โดยความสวยงามของเมืองนี้ข้ ึนของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่
ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้ง Half-Timbered, Gothic และ Renaissance นาท่านเดินชมหมู่บา้ น
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง แรนส์ (Rennes) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
1.20 ชม.) เมืองหลวงของแคว้น Brittany เมืองในยุคกลางนาท่านชมเมืองชมอาคารแบบ TimberFramed Buildings อันมีลกั ษณะเฉพาะตัวเดินชม Place de la Mairie ที่ต้งั ของศาลากลางเมือง
แรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral)
อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริ สต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นกั บุญเปโตร อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมเมือง เลือกซื้อของที่ระลึกหรื อช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
MERCURE RENNES HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้ำ (5) แรนส์ – Vitre (Unseen) - ลัวร์ พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ปรำสำท 2 คืน
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านสู่ เมือง Vitre (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมือง เมืองเก่าแก่ใน
ยุคกลางอายุกว่า 1,000ปี ทางตะวันออกของ Rennes อยูท่ างฝั่งซ้ายของแม่น้ า Vilaine เมืองVitré
มีบรรยากาศอันเก่าแก่ของโลกเก่าที่เต็มไปด้วยกาแพงเมืองโบราณและหอคอย ในปี ค.ศ.1999
เมือง Vitré ได้รับรางวัล "Ville d'Art et d'Histoire" ของฝรั่งเศสเนื่องจากเป็ นหนึ่งในเมืองยุค
กลางในยุโรปที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ ถนนที่งดงามที่สุดคือ Rue de la Baudrairie หนึ่งในสี่ ของ
"baudroyeurs" นาท่านชมโบสถ์แบบกอธิคที่มีชื่อเสี ยง Eglise Notre-Dame สร้างขึ้นในศตวรรษ
ที่ 15 และ 16 ภายในตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงามประกอบด้วยแผ่นเคลือบ 32 ชิ้นของ
Limoges

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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จากนั้นนาท่านเข้าชมปรำสำท Château de Vitré หนึ่งในปรำสำทที่สวยงำมที่สุดในแคว้น
Britany เป็ นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นประมาณ 1080 โดย Baron of Vitré ตัวปราสาทตั้งอยู่
บนทาเลที่งดงามบนเนินเขาทาให้เป็ นป้อมปราการที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน Brittany นาท่านชม
ห้องต่างในในปราสาทที่บอกล่าเรื่ องราวกว่า 1000ปี ของปราสาทและเมืองแห่งนี้ จากนั้นนาท่าน
เดินเล่นชมบ้านเรื อนครึ่ งไม้ที่สวยงามล้อมรอบตัวปราสาทรับรองว่าท่านจะตกหลุมรักเมือง
Unseen แห่งนี้แน่นอน

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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กลำงวัน

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านสู่ เขตลุ่มแม่น้ าลัวร์ (Loire River) ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองศูนย์กลางทาง
การศึกษามาตั้งแต่ยคุ กลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ นแม่น้ าลัวร์ ในอดีตเคยเป็ นส่ วนหนึ่งของ
จักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นัน่ จึงส่ งผลให้เมืองตูร์เป็ นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่ม
แม่น้ าลัวร์ที่สาคัญเมืองหนึ่งของประเทศ (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง ณ โรงแรมทีพ่ กั
พักโรงแรม สไตล์ปรำสำท CHÂTEAU DE ROCHECOTTE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก
2คืน)
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13 | P a g e

วันที่ (7)

ปรำสำทเชอนองโซว์ - ปรำสำทชองบอร์ ด - ชิมไวน์ + Wine Tasting - ตูร์

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเดินทางสู่ ปรำสำทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) (ระยะทาง 60
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมือง เป็ นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยูใ่ นแคว้น
นอร์มงั ดี ของฝรั่งเศส อาณาบริ เวณโดยรอบเป็ นทุ่งหญ้า และป่ าเขา จึงมีทศั นียภาพที่สวยงาม
อย่างยิง่ ตัวปราสาทเป็ นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กบั ศิลปะ
แบบคลาสสิ คสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างต่อเติมหลายครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่
ริ มน้ า และมีการต่อเติมส่ วนแกลลอรี่ บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น้ าแชร์ จนทาให้ตวั
ปราสาททั้งหมดขวางอยูก่ ลางลาน้ า แต่ไม่ขวางกระแสน้ า ปราสาทเชอนองโซ เป็ นปราสาทที่สง่า
งามที่สุดในเขตหุ บเขาลุ่มแม่น้ าลัวร์ ตัวปราสาทสร้างขวางอยูบ่ นแม่น้ าแชร์ (CHER) ซึ่งปราสาท
แห่งนี้ได้ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 เน้นในเรื่ องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโค้งที่สวยงาม
รองรับตัวปราสาท ตัวเสาฝังอยูท่ ี่กน้ แม่น้ า ปราสาทจึงดูคล้ายลอยอยูเ่ หนือน้ าสวนสวยและป่ า
ละเมาะที่แวดล้อมอยูโ่ ดยรอบช่วยส่ งให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นยิง่ ขึ้น ภายในมีเครื่ องเรื อนเก่าแก่
และภาพวาดมากมาย ทาให้ปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยว เดินทาง
มาอย่างคับคัง่ ประวัติความเป็ นมาของปราสาทแห่งนี้
FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าชม ปรำสำทชองบอร์ ด (Chateau de Chambord) (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ าลัวร์ สร้างในสไตล์เรอเนซองส์แบบ
ฝรั่งเศสโดยพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 หลังจากที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลานและได้เห็น
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาทให้เป็ นที่อิจฉา
ของยุโรปในสมัยนั้น พระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ จึงสร้างปราสาทหลังนี้ข้ ึนในป่ าเพื่อสะดวก
กับการล่าสัตว์ บริ เวณปราสาทจะมีกวาง หมูป่าเดินอยูร่ อบ ๆ หลังจากสวรรคต ปราสาทแห่งนี้ได้
ถูกทิ้งร้างเป็ นเวลากว่า 400 ปี สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้อง ต่างๆกว่า 440
ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรู ปแบบที่แตกต่างกันและเป็ นที่กล่าวขาน
ว่าปราสาทแห่งนี้ ได้รับการออกแบบจากศิลปิ นชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แหล่งผลิตไวน์แห่งลุ่มแม่น้ าลัวร์ โดยลุ่มน้ าลัวร์ถือเป็ นแหล่งผลิตไวน์
ขึ้นชื่อของประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะไวน์ ซองแซร์ (Sancerre) กับ ไวน์ปุยญี-ฟูเม (PouillyFume) ถือมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ได้รับการเรี ยกขานว่าเป็ น King & Queen โดยไวน์ในเขตนี้จะเป็ น
ไวน์ขาวที่มีชื่อเสี ยง ผลิตจากองุ่นโซวีญยอง บลอง (Sauvignon Blanc) ส่ วนไวน์แดงหรื อโรเซ
ผลิตจากปิ โนต์ นัวร์ (Pinot Noir) แต่ไวน์ขาวจะได้รับความนิยมมากกว่า ดังนั้นเมื่อพูดถึงไวน์
FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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ซองแซร์มกั จะหมายถึงไวน์ขาว ให้ท่านได้เข้าชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ และให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศ
รสแห่งลุ่มแม่น้ าลัวร์ อิสระให้ทา่ นเลือกซื้อหรื อชิมไวน์ จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ โรงแรม
ที่พกั

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
พักโรงแรม สไตล์ปรำสำท CHÂTEAU DE ROCHECOTTE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่(8)

ตูร์ - กรุ งปำรีส - ร้ ำนดิวตีฟ้ รี - ห้าง LA SAMARITAINE - ล่องเรื อ
ชมกรุงปำรีส

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนาท่านเดินทางสู่ กรุงปำรีส (Paris) (ระยะทาง 280 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.45 ชม.) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุบ่ นแม่น้ าแซนน์บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจ
กลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี สมหานครซึ่งได้รับการ
กล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย

กลำงวัน
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นาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนปลอดภำษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ
มากมาย อาทิเช่นเครื่ องสาอาง, น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ รวมทั้ง
เสื้ อผ้า BRAND NAME จากยุโรป ในราคาสุ ดพิเศษ !! จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังเปิ ดใหม่ LA SAMARITAINE ได้เปิ ดตัวอย่าง
เป็ นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นัน่ คือการ
ตกแต่งแบบ ART NOUVEAU และ ART DÉCO ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของ
ห้างสรรพสิ นค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดย
กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส ห้าง LA SAMARITAINE เป็ นห้างสรรพสิ นค้าคอนเซปต์สโตร์
แห่งใหม่ที่เน้นย้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารี ส ไม่วา่ จะเป็ นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวม
แล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบนั
มีสาขากว่า 61 แห่ง มีผคู ้ นมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมแทบจะทุก
ยีห่ อ้ ต่างมากมาย เช่น PRADA,LUIS VUITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI ,
BOTEGA แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋ า,เครื่ องสาอางค์น้ าหอม อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านล่องเรื อไปตำมแม่ น้ำแซน (Seine River) ผ่านสถานที่สาคัญโบราณสถานและ
อาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์
FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง
สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง เมนูพิเศษ ซีฟู๊ด / หอยเอสคำร์ โก้ / สเต็ก /
ไอศกรีม / ไวน์
NOVOTEL EIFFEL HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว ( พัก 2 คืน สบำยๆ ไม่ ต้องย้ำย
โรงแรม)

วันที่ (9) ปำรีส - หอไอเฟล - พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์ เซลิเซ่
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็ นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการ
ถ่ายภาพหอไอเฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยูบ่ นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอ
มาร์ส และด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสี เขียวขจี และต้นไม้หลากหลาย
ชนิดในบริ เวณรอบๆ ทาให้ทุกคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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จากนั้นนาท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรื อ 228
Rue de l'Université ซึ่งจากจุดถนน 2 ฝั่งซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดนี้เราจะได้ภาพของอาคาร
เก่าแก่ของปารี สทั้งสองฝั่งที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารี สกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่
ได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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จากนั้นนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟท์ (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิ ดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตวั อาคาร
เป็ นพระราชวังหลวง ต่อมาในปี ค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ยา้ ยราชสานักไปยัง
พระราชวังแวร์ซายส์ กระทัง่ ปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้
เป็ นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคาร
หลายหลัง สาหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่ง
ประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะสาคัญมีถึง 6,000 ชิ้น

นำท่ ำนถ่ำยรูปประตูทำงเข้ ำพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผมู ้ าเยีย่ มเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก นำท่ ำนชมภำพเขียนโม
นำลิซำ ผลงำนของเลโอนำร์ โด ดำวินชี ที่วำดโดยลีโอนำร์ โด ดำวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505
รู ปแกะสลักหินอ่อนของกรี กที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The
Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี
โบราณวัตถุของอียิปต์ กรี ก และโรมันมากมาย เป็ นต้น
FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จากนั้นได้เวลานาท่านถ่ายรุ ปกับ ถนนชองป์ เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไป
ด้วยคาเฟ่ และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก นาท่านถ่ายกับ ประตูชัย
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งสิ นค้าตาม
อัธยาศัย

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ ง ณ ถนนชองป์ เซลิเซ่ ซึ่งเป็ นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสิ นค้า
หลากหลายให้ทา่ นได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรื อ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรู ปตามถนน ก็ได้ซ่ ึงมีมุมและ
สถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรู ปเล่น

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
NOVOTEL EIFFEL HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ (9)

ปำรีส - จัตุรัสทรอคำเดโร - สนำมบิน ชำร์ ลเดอโกลด์ – กรุงเทพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็ นจุดถ่ายรู ปอีกด้าน
หนึ่งของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่หา้ มพลาดอีกจุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
ก่อนกลับเมือง

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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13. 30 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทาการเช็คอินและทา TAX
REFUND
ออกเดินสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่(10) สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
*** ขอขอบพระคุณที่ใช้ บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ ท่ำนในครั้งต่ อไป ***

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

16 – 25 กุมภำพันธ์ 2566

159,900

17 – 26 มีนำคม 2566

159,900

เด็กมากกว่า 7
เด็กต่ากว่า 7ปี
เด็กต่ากว่า 12
ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
กับ 1 ผูใ้ หญ่ กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม
มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
TWIN SOLE
USE
จ่ายเพิม่

159,900

150,900

145,900

35,000

159,900

150,900

145,900

35,000

โปรดอ่ำนก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณำศึกษำรำยละเอียดโปรแกรมกำรเดินทำงท่ องเที่ยว เงื่อนไขกำรให้ บริกำร ยกเลิกกำรบริกำร และหมำยเหตุท้งั หมดอย่ำงละเอียดทุกข้ อ เพื่อ
ประโยชน์ ของท่ ำนเอง และเพื่อควำมถูกต้อง เข้ ำใจตรงกันระหว่ำงท่ ำน และบริษัทฯ เมื่อท่ ำนจองทัวร์
และชำระเงินมัดจำเรียบร้ อยแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขหมำยเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้ำงต้ นแล้ว

** รำคำนีเ้ ป็ นรำคำทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่ ำนขึน้ ไป รับสู งสุ ด 20 ท่ำน **
** หำกต่ำกว่ำ 15 ท่ ำน มีค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม หรื อทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง **
เนื่องจำกกฎกำรเข้ ำพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอำยุมำกกว่ำ 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียง

***ห้ องพักโรงแรมเมืองเล็กๆส่ วนใหญ่ มีขนำดเล็ก ขอสงวนสิทธิ์พกั ห้ องละ 2 ท่ำนเท่ำนั้น***

อัตรำนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คมุ้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ค่าประกันรวมรักษาโควิด หากป่ วยหรื อต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
9. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ ำน / วัน
FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
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10. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั
11. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ำน

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

กำรจองและกำรชำระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระมาตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน
โดยทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขกำรยกเลิกและกำรปรับเงินค่ำบริกำร
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ ำเทศกำลหรื อหยุดยำว เช่ นสงกรำนต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (50,000 และหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่ำมัดจำโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน คืนมัดจา 50% (30,000 และหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง ค่ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิน / ค่ำมัดจำโรงแรม เป็ น
ต้ น)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
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หมำยเหตุสำคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำยกรณีที่เกิดจำกเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยท่องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่ำนจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่ำส่ วนตัวต่ำง ๆ ของท่ำนเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน
ส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อ
เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบาง
รายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่ วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สั มภำระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่
สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)

26 | P a g e

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผู ้
รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผู ้
กาหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน
5. กำรจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกำหนดเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่ำนที่จะออกตั๋วบินภำยในประเทศ หรื อกรณีท่ำนออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นงั่ Long Leg ทำงบริษัทไม่สำมำรถรีเควสให้ ได้ จะขึน้ กับข้อกำหนดของสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พกั
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริ ษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริ ษทั การันตรี วา่ ได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจำกกฎกำรเข้ำพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอำยุมำกกว่ ำ 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บำงโรงแรม
เท่ำนั้นที่มีห้อง 3 เตียง หำกเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน เรียนแนะนำว่ ำเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ำ
3. สำหรับท่ ำนที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนำดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทำงโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ ำท่ ำนยอมรับข้ อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ ละประเภทจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้ง
ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิ ค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจ
เป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระ
ของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง
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กำรยื่นวีซ่ำ / กำรอนุมัตวิ ซี ่ ำ
1. กำรอนุมัติวีซ่ำเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมา
ว่าท่าน ไม่ผ่ำนทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณีใดๆทั้งสิ้ น และทำง
สถำนฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ ตอบเหตุผลของกำรปฏิเสธวีซ่ำในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ำน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ตา่ งประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
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