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FRANCE FAIRYTALE 10 DAYS (TG) 

ฝรั่งเศส   
มงแซงมิเชล - นอร์มังดี – บริททาน่ี - ลัวร์   

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS(TG)(บินตรง) 

 



 
 

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)  2 | P a g e  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม>>  เส้นทางสุดสวย สถานท่ีท่องเท่ียวสุดมหัศจรรย์  
พเิศษ พกัโรงแรมปราสาท  2  คืน 

สบายๆ พกั 2 คืนติด 2 ครั้ง  ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อย 
>> ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel  สุดสวยสิ่งมหศัจรรยข์องโลก  หา้มพลาด!!!  

>> ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทท่ีสวยท่ีสดุในลุ่มแม่น ้าลวัร ์  

>> ชมปราสาท Chombord ปราสาททีส่วยทีใ่หญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น ้าลัวร ์  

>> เมือง Dinan เมืองในยุคกลางทีส่วยทีสุ่ดของแควน้บริทานี (Unseen) 

>> ชมเมือง Vitre เมืองเก่าแก่อายุกว่า 1,000ปีหน่ึงในเมืองยุคกลางที่สมบูรณท์ี่สุดในยุโรป (Unseen) 

>> ชมหมู่บา้น Rochefort en Terre หนึงในหมู่บา้นที่สวยที่สุดของฝรัง่เศส (Unseen) 

>> ชมหมู่บา้น Beuvron-en-Auge หนึงในหมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดของฝรัง่เศส (Unseen) 

>> ชมและชิม WINE TASTING แหล่งผลิตไวนข์าว แห่งลุ่มแม่น ้าลัวร ์ 

>> ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเกา่แก่สุดสวย (Unseen) 

>> ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู สวยมาก(Unseen) 

>> ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแควน้บริททานี  

>> ชมเมือง Rouen เมืองเกา่แสนสวย  

>> ชมพพิิธภณัฑ ์Louvre พพิิธภณัฑที์ย่ิงใหญ่ที่สุดในโลก 

>> ชมย่าน มงมาร์ต และ มหาวิหารซาเครเกอร์ 
>> พิเศษ ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมกรุงปารีสในยามค ่าคืน  
>> ชมประตูชัย และ ช้อปป้ิงถนนชองเซลิเซ่  
>> ช้อปป้ิงกรุงปารีส  

พักโรงแรมระดับ 4  ดาว   
พิเศษเมนู 

SEAFOOD / สเต็ก / ไวน ์/  

หอยเอสคาโก ้/ หอยแมลงภู่ / หอยนางรม / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วัน 
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รายละเอียดการเดินทาง                                   

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย 
  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง (2)  ปารีส -  รูอ็อง - อ็องเฟลอร์ (Unseen) -  โดวิลล์  
00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับ 

สัมภาระเรียบร้อย น าจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 
ชม.) คืออีกหน่ึงเมืองท่องเทีย่วที่มีช่ือเสียงในประเทศฝรั่งเศสท่ีตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้าแซน (Seine River) อีกทั้งยงั
เป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์มอ็งดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27 แควน้ (ปี 2012) ในประเทศฝรั่งเศส 
ในอดีตเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของนอร์ม็องดี ซ่ึงปัจจุบนัแควน้นอร์ม็องดีไดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต-
นอร์ม็องดี และ บสั-นอร์ม็องดี นัน่เองโดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดของ
ยุคกลางอีก จากนั้นน าท่านชมมหาวหิารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือวิหารนอเตรอดามแห่งรูอ็อง สร้าง
ขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริมหอคอยคู่หนา้เขา้ไป และแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1240 จากนั้นมีการ
บูรณะใหม่ในศตวรรษท่ี 16 โบสถน้ี์เป็นท่ีรูจ้กัจากภาพวาดของ ศิลปินโมเนต ์ไดว้าดภาพวิหารแห่งน้ีดว้ย
ภาพเขียนคอลเล็คชัน่น้ีมีทั้งหมด 28 ภาพ  (หมายเหตุ : หากโบสถ์มพีิธีส าคญัจะไม่อนญุาตให้เข้าชมด้านใน 
ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น ) เมืองรูอ็องยงัเป็นเมืองท่ีโจนออฟอาร์คถูกเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1431 น าท่านเยือน
จตัุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสทีม่ีความส าคญัให้หวนร าลึกถึงความกลา้หาญของ
นกับญุโจนออฟอาร์ค ซ่ึงไดร้ับการยกย่องเป็นนกับุญหลงัทา่นถูกเผากว่าร้อยปี จากนั้นน าท่านสู่ย่านจตัุรัส 
วีเยอ-มาร์เซ น าท่านชมตวัเมือง  เช่น โบสถแ์ซงตอู์น (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถแ์ซ็งมากลู (Church 
of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 จากนั้นไดว้ลาน าท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) (ระยะทาง 90 กโิลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.) เมืองท่าเล็กๆของแควน้นอร์มองดี ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังทางตอนใตข้องบริเวณปากแม่น ้าแซน 
ปัจจุบนัเมืองเล็กๆแห่งน้ีเป็นที่รู้จกักนัในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส และ 
ท่าเรือประมงเก่าแก่ น าท่านสัมผสัเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งน้ีดว้ยการเดินไปชมท่าจอดเรือยอร์ช และเรือประมง
ที่มากไปดว้ยสีสันอนัสดใส บา้นเก่าและถนนที่งดงาม และโบสถ ์Saint Catherine s เป็นโบสถไ์มท้ี่ใหญ่ทีสุ่ด
ในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกบัความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆงัท่ีประดบัประดาอย่างวิจิตร น าท่านชม โบสถ์เซนต์ 
แคทเธอร์รีน (Saint Catherine’s) เป็นโบสถไ์มท้ี่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกบัความเก่าแกข่องระเบียง
หอระฆงัท่ีประดบัประดาอย่างวจิิตรงดงาม   
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น าท่านออกเดินทางสู่เมอืง โดวิลล์ (Deauville ) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี เป็น
เมืองพกัผ่อนไฮโซริมทะเล ท่ีมีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านคา้ และเมอืงน้ีมีตกึสวยงามทั้งเมือง ถูกยก
ให้เป็น"Queen of the Norman beaches" เมืองท่ีเต็มไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian 
Riviera ตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 19 เมือง Deauville กลายเป็นเมืองพกัผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมี
ช่ือเสียง เป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจดัเทศกาลหนงัหลายครั้ ง น าท่านเดนิเล่นชมเมือง 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั  Mercure Deauville Centre HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สาม (3)  โดวิลล์  - Beuvron-en-Auge (unseen) - มงแซงต์ มิเชล 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น Beuvron-en-Auge (ระยะทาง 25 กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี เป็นหน่ึงใน
หมูบ่า้นที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใน Calvados นอร์มงัดี เกือบทุกบา้นทีน่ี่จะสร้างขึ้นในสไตลค์ร่ึงไมท้ี่
งดงามเรียกว่า Vieux Manoir จากสมยัศตวรรษที่16 และมช่ืีอเสียงในนอร์มงัดี ให้ท่านไดอิ้สระ เพลิดเพลินกบั
การเดินเล่นรอบเมืองดูโบสถเ์ล็ก ๆ ท่ีน่ารักและ Chapelle de Clermont ในหมู่บา้นแห่งน้ี 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองมงแซงต์ มิเชล (MONT SAINT MICHEL CITY) (ระยะทาง 150 กโิลเมตร
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 45 นาท)ี สถานที่ท่ีถูกใชโ้ปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ดว้ยความงดงาม 
และความมหัศจรรยข์องกลุ่มอาราม และบา้นเรือนท่ีตั้งอยูบ่นเกาะกลางน ้า นอกชายฝ่ังในเวลาน ้าขึ้นมงต์
แซงต ์มิเชล จะลอยอยู่กลางน ้าแต่เวลาน ้าลงชายหาดขาวจะเช่ือมต่อกบัแผ่นดิน ให้เดินไปอย่างสะดวก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม มหาวิหารมงต์แซงมิเชล ศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรปเทียบไดก้บั
มหาวิหารเซนตปี์เตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยคุหลายสมยัเปล่ียนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี 
ค.ศ. 966 นกับวชนิกายเบเนดกิตีนจากวิหารแซ็งวอ็งดรีย ์ไดส้ร้างโบสถแ์ละอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาด
ใหญ่ และตั้งช่ือใหม่ว่า “มงตแ์ซง มิเชล” ตวัวิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดบัน ้าทะเล 
75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมยัที่แควน้นอร์มงัดีเรืองอ านาจและอิทธิพลถึงท่ีสุด เป็นศาสน
สถานส าหรับบ าเพญ็สมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ อิสระเดินชมเมืองตวัวิหารและชมหมู่บา้นรอบ ๆ  
หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านสู่จดุชมวิวแบบพาโนรามา ท่ีจะเห็นมงตแ์ซงมิเชลเป็น
ฉากหลงั ณ สะพาน Barrage du Mont St Michel ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  พิเศษลองลิม้ชิมรสเมนู Moules à la Marinière หรือ 

หอยแมลงภู่อบสไตลฝ์ร่ังเศส พร้อมเคร่ืองเคยีง ไวน์ขาวท้องถิน่ 
ที่พกั              MERCURE MONT SAINT MICHEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   
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วันที่ส่ี (4)  มงต์แซงมิเชล -  ดินง (unseen)– โรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Unseen)  แรนส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง ดินง (Dinan) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเล็กๆ มี
แมน่ ้า La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแควน้บริทานี เมอืงท่ีขึ้นช่ือเร่ืองความสวยงาม มีค  ากล่าวที่ว่า หากตอ้งเลือก
เที่ยวสักหน่ึงเมืองในแควน้บริทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองท่ีมีความเก่าแก่สวยงามยงัคงความเป็นเมืองยุค
กลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สามารถรอดพน้จากการถูกบอมบใ์นช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ี 2  บา้นเรือนทั้งหมดจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งหมด มีทั้งท่าเรือ Le Port de Dinan และเขตเมือง
เก่า จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองบา้นเรือนคลาสสิกและความงดงามของบา้นไมท้ี่ยงัคงอนุรกัษไ์วไ้ดอ้ย่างดี
และเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิสู่หมู่บา้นโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort en Terre) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม. 20 นาท)ี อยู่ในจงัหวดั Morbihan แควน้ Brittany หมู่บ้านที่จัดเป็นหนึง่ในหมู่บ้านที่สวยที่สุด
ในฝร่ังเศส the most beautiful village เป็นหมู่บา้นเล็กๆที่มีช่ือเสียงมาจากมีจิตรกรชาวอเมริกนัที่เกดิใน
ฝรั่งเศสช่ือ Alfred Klotz มาซ้ือปราสาทของเมอืงน้ีและไดท้ าการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ.1907  โดยความสวยงาม
ของเมอืงน้ีขึ้นของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่ผสมผสานกนัอย่างลงตวัทั้ง Half-Timbered, Gothic และ 
Renaissance  น าท่านเดนิชมหมู่บา้นเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง แรนส์ (Rennes) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.15ชม.) 
เมืองหลวงของแควน้ Brittany  เมืองในยุคกลางน าท่านชมเมืองชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings 
อนัมีลกัษณะเฉพาะตวัเดินชม Place de la Mairie ท่ีตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละคร
ของเมือง ถ่ายรูปกบั มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อนัเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสตศ์ตวรรษที่ 6 
เพือ่อุทศิให้แก่นกับุญเปโตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมอืง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ที่พกั  MERCURE RENNES HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   

วันท่ีห้า (5)  แรนส์ – Vitre (Unseen)  - ลัวร์ พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ปราสาท 2 คืน  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านสู่เมือง Vitre เมืองเก่าแก่ในยคุกลางอายกุว่า 1,000ปี ทางตะวนัออกของ Rennes อยู่ทางฝ่ังซ้าย
ของแม่น ้า Vilaine เมืองVitré มีบรรยากาศอนัเก่าแกข่องโลกเก่าท่ีเต็มไปดว้ยก าแพงเมืองโบราณและหอคอย 
ในปี ค.ศ.1999 เมือง Vitré ไดร้ับรางวลั "Ville d'Art et d'Histoire" ของฝรั่งเศสเน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองยุค
กลางในยุโรปท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ ถนนที่งดงามท่ีสุดคือ Rue de la Baudrairie หน่ึงในส่ีของ "baudroyeurs" 
น าท่านชมโบสถแ์บบกอธิคที่มีช่ือเสียง Eglise Notre-Dame สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 และ 16 ภายในตกแต่ง
ดว้ยลวดลายอนัวิจิตรงดงามประกอบดว้ยแผ่นเคลือบ 32 ช้ินของ Limoges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)  13 | P a g e  

 

 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาท Château de Vitré หนึง่ในปราสาทที่สวยงามที่สุดในแคว้น Britany เป็น

ปราสาทขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นประมาณ 1080 โดย Baron of Vitré  ตวัปราสาทตั้งอยู่บนท าเลทีง่ดงามบนเนิน
เขาท าให้เป็นป้อมปราการที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงใน Brittany น าท่านชมห้องต่างในในปราสาทที่บอกล่า
เร่ืองราวกว่า 1000ปีของปราสาทและเมืองแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมบา้นเรือนคร่ึงไมท้ี่สวยงาม
ลอ้มรอบตวัปราสาทรับรองว่าท่านจะตกหลุมรกัเมือง Unseen แห่งน้ีแน่นอน  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
จากนั้นน าท่านสู่เขตลุ่มแม่น ้าลวัร์  (Loire River) ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศกึษามา
ตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น ้าลวัร์ ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 1 นัน่จึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้าลวัร์ที่ส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  ณ โรงแรมที่พัก  
ที่พกั  พักโรงแรม สไตล์ปราสาท CHÂTEAU DE  ROCHECOTTE  หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั2คืน) 

วันท่ี (6) ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชองบอร์ด - ชิมไวน์ + Wine Tasting  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี อยู่ในแควน้นอร์มงัดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญา้ และป่าเขา จึงมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามอย่างยิ่ง ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กบั
ศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั โดยมีการสร้างต่อเติมหลายครั้ ง ตวัปราสาทหลงัใหญ่จะตั้งอยู่ริมน ้า 
และมีการต่อเติมส่วนแกลลอล่ีบนตอม่อโคง้ 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น ้าแชร์ จนท าให้ตวัปราสาททั้งหมดขวาง
อยู่กลางล าน ้า แต่ไม่ขวางกระแสน ้า ปราสาทเชอนองโซ เป็นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น ้า
ลวัร์ ตวัปราสาทสร้างขวางอยู่บนแมน่ ้าแชร์ (CHER) ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีได ้สร้างในสมยัศตวรรษที ่16 เนน้ใน
เร่ืองสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโคง้ท่ีสวยงามรองรับตวัปราสาท ตวัเสาฝังอยู่ท่ีกน้แม่น ้า ปราสาทจึงดู
คลา้ยลอยอยู่เหนือน ้าสวนสวยและป่าละเมาะท่ีแวดลอ้มอยู่โดยรอบช่วยส่งให้ปราสาทแห่งน้ีโดดเดน่ยิ่งขึ้น 
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ภายในมีเคร่ืองเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย ท าให้ปราสาทแห่งน้ีไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มี
นกัท่องเที่ยว เดนิทางมาอย่างคบัคัง่ประวตัคิวามเป็นมาของปราสาทแห่งน้ี   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทชองบอร์ด (Chateau de Chambord) (ระยะทาง 75 กโิลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.) เป็นปราสาทท่ีใหญท่ี่สุดในลุ่มแม่น ้าลวัร์ สร้างในสไตลเ์รอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระ
เจา้ฟรังซัวร์ที่ 1 หลงัจากที่พระองคไ์ดค้รอบครองเมืองมิลานและไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี 
พระองคจ์ึงมีพระประสงคท์ี่จะสร้างปราสาทให้เป็นที่อิจฉาของยุโรปในสมยันั้น พระองคท์รงโปรดการล่า
สัตว ์จึงสร้างปราสาทหลงัน้ีขึ้นในป่าเพื่อสะดวกกบัการล่าสัตว ์บริเวณปราสาทจะมีกวาง หมูป่าเดินอยู่รอบ ๆ 
หลงัจากสวรรคต ปราสาทแห่งน้ีไดถู้กท้ิงร้างเป็นเวลากว่า 400 ปี สัมผสัความอลงัการของปราสาทที่
ประกอบดว้ยห้อง ต่างๆกว่า 440 ห้อง บนัไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่าง
กนัและเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งน้ี ไดร้ับการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัของอิตาลี ลีโอนาร์โด  ดาร์วินชี 
จากนั้นน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองตูร์ 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่แหล่งผลิตไวน์แห่งลุ่มแม่น ้าลวัร์ โดยลุ่มน ้าลวัร์ถือเป็นแหล่งผลิตไวน์ขึ้นช่ือของ
ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะไวน์ ซองแซร์ (Sancerre) กบั ไวน์ปุยญี-ฟูเม (Pouilly-Fume) ถือมีช่ือเสียงไปทัว่
โลก ไดร้ับการเรียกขานว่าเป็น King & Queen โดยไวน์ในเขตน้ีจะเป็นไวนข์าวท่ีมีช่ือเสียง ผลิตจากองุน่โซ
วญียอง บลอง (Sauvignon Blanc) ส่วนไวน์แดงหรือโรเซผลิตจากปิโนต ์นวัร์ (Pinot Noir) แต่ไวน์ขาวจะ
ไดร้ับความนิยมมากกว่า ดงันั้นเม่ือพูดถึงไวน์ซองแซร์มกัจะหมายถึงไวน์ขาว   
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ให้ท่านไดเ้ขา้ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ และให้ท่านไดชิ้มไวน์เลิศรสแห่งลุ่มแม่น ้าลวัร์ อิสระให้ทา่นเลือกซ้ือ
หรือชิมไวน์  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พกั  พักโรงแรม สไตล์ปราสาท CHÂTEAU DE  ROCHECOTTE หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   

วันที(่7)  ตูร์  - กรุงปารีส - ร้านดิวตีฟ้รี - ห้าง LA SAMARITAINE  - ล่องเรือชมกรุงปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากน าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2.45 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น ้าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-
ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซ่ึงไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้น
แฟชัน่   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านไดส้นุกสนานเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย 
อาทิเชน่เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  
NAME จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ !! จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝรั่งเศสภายใน
ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัเปิดใหม่  LA SAMARITAINE ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการอีกครั้ งเมื่อวนัที่ 23 
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มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ ART NOUVEAU และ ART 
DÉCO ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของห้างสรรพสินคา้แห่งน้ี จนไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถาน
ทางประวตัิศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  ห้าง LA SAMARITAINE เป็น
ห้างสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตร์แห่งใหม่ท่ีเนน้ย  ้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร 
และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนให้ไดช้มตลอดของฝรั่งเศส ท่ี
ปัจจุบนัมีสาขากว่า 61 แห่ง มีผูค้นมาใชจ้่ายวนัละ 1,000,000 คน /วนั ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมแทบจะทุกยี่ห้อ
ต่างมากมาย เช่น HERMES , PRADA,LUIS VUITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , 
BOTEGA,  แว่นตารองเทา้,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางคน์ ้าหอม   อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั  

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ ด / หอยเอสคาร์โก ้/ สเต็ก / ไอศรีม / ไวน ์

ที่พัก          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL  
หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว ( พกั 2 คืน สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรม)   
จากนั้นน าท่านล่องเรือไปตามแม่น ้าแซน (Seine River) ผ่านสถานที่ส าคญัโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถน์อร์
ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์เซยแ์ซงวาลิด พระราชวงับูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 



 
 

FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)  18 | P a g e  

 

 
วันที ่(8)  ปารีส - หอไอเฟล - มงมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์   - ประตูชัย - ถนนชองป์เซลิเซ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอนัดบัหน่ึงในการถ่ายภาพหอไอ
เฟล เน่ืองจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และดว้ยขนาดอนั
กวา้งใหญ่ของสวน บวกกบัสนามหญา้สีเขียวขจี และตน้ไมห้ลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ท าให้ทุกคน
สามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลไดอ้ย่างไม่ยาก  
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จากนั้นน าท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตกึ ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 Rue de 
l'Université ซ่ึงจากจุดถนน 2 ฝ่ังซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดน้ีเราจะไดภ้าพของอาคารเก่าแก่ของปารีสทั้ง
สองฝ่ังที่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ไดร้ับการดูแลรักษาเป็นอย่างด ี

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte) น าท่านนัง่รถรางขึน้สู่เนินเขาสูง 130 เมตร ทาง
เหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวหิารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือ
วหิารพระหฤทยั ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย 
ออกแบบตามแบบสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต 
น าท่านชมความงามของววิ สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวตัิศาสตร์และ 
เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ทีแ่ห่งน้ีคอื ที่นดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที1่9 ผลงาน
ศิลปะไดม้ีการสร้างสรรคจ์ากทีน่ี่เป็นจ านวนมาก 
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อิสระให้ทุกท่านไดพ้ลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไป
ดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียงอิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศและเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

 
กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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จากนั้นน าท่านชม พิพธิภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงทีสุ่ด 
และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีตวัอาคารเป็นพระราชวงัหลวง 
ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจา้หลุยส์ที่ 14 ไดย้า้ยราชส านกัไปยงัพระราชวงัแวร์ซายส์ กระทัง่ปี ค.ศ. 1793 
ภายหลงัการปฏิวตัิฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงไดร้ับการบูรณะให้เป็นพิพิธภณัฑ ์และไดร้ับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภณัฑ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดว้ยมวลหมู่อาคารหลายหลงั ส าหรับตวัพิพิธภณัฑแ์ลว้ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงัดว้ยกนั 
แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไวอ้ย่างชดัเจน โดยพิพิธภณัฑลู์ฟวร์ แห่งน้ีไดจ้ดัแสดงและเก็บรกัษา
ผลงานทางศิลปะอนัทรงคุณค่าระดบัโลกไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะส าคญัมีถึง 6,000 ช้ิน 

 
 น าท่านถ่า ยรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไวเ้มื่อปี 1988พิระมิดน้ีจึงกลายเป็นสัญลกัษณข์องลูฟวร์ 
ทีผู่ม้าเยี่ยมเยือนจะตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก น าท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด 
ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวนิชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลกัหินอ่อนของกรีกที่ช่ือ Venus 
de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the 
Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวนิชี โบราณวตัถุของอียปิต ์กรีก และโรมนัมากมาย เป็นตน้ 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านถ่ายรุปกบั ถนนชองป์เซลเิซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และ
ร้านคา้ขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  น าท่านถ่ายกบั ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโป
เลียนพร้อมชมสองฟากฝ่ัง  อิสระให้ท่านเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
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จากนั้นให้ท่านไดมี้เวลาเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซ่ึงเป็นถนนที่มีร้านคา้แบรนด์เนม และสินคา้หลากหลายให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ไดซ่ึ้งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้
ถ่ายรูปเล่น 

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL  

หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วันท่ี (9) ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร  -  สนามบิน ชาร์ลเดอโกลด์ – กรุงเทพ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจตัรุัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซ่ึงเป็นจดุถ่ายรูปอีกดา้นหน่ึง
ของหอไอเฟลไดอ้ย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจก่อนกลบัเมือง 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอินและท า  TAX REFUND 

13. 30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  

วันท่ี(10) สนามบินสุวรรณภมิู  กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กมากกว่า  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว
TWIN SOLE 

USE 
จ่ายเพ่ิม 

16 - 25  ก.ย. 2565   149,900 149,900 144,900 139,900 35,000 

 12  - 21 ตุลาคม 2565  149,900 149,900 144,900 139,900 35,000 

4  - 13 พฤศจิกายน 2565  149,900 149,900 144,900 139,900 35,000 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ต้ังแต่  15  ท่านขึน้ไป  รับสูงสุด 20 ท่าน ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

 

อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมูค่ณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
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8. ค่าประกนัรวมรักษาโควิด หากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม)์ 
9. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
10. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพเิศษ ฯลฯ 
4. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระมาตามก าหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเงื่อนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคนืเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คนืมดัจ า100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คนืมดัจ า 50% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็น
ต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หักค่าใชจ้่าย 100% 
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- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหัก  คา่บริการคา่ยื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
,    โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
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ต๋ัวเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่น่ังบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่
สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดนิทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผู ้
รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู ้
ก าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพ่ิมเติม โดยมีเอกสาร
ยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าที่ทางสายการบนิ

อนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม หากท่านมีน ้าหนกัเกินกว่าก าหนด ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับ
นั้นเอง 

10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีทีบ่ริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีว่าได้พกัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
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5. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม (บางครั้ ง
ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางครั้ งอยู่ในเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ
ของท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมา
วา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คนืเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทาง
สถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านที่พ านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพ านกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 
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