INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG)

หมู่บ้านอั นซีน ฝรั่งเศส
12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG)(บินตรง)
เส้นทางสุดมหัศจรรย์ หมู่บ้านเล็กๆ ในยุคกลาง ปราสาทงดงาม
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ไฮไลท์ของโปรแกรม>> เส้นทางสุดสวย สถานที่ท่องเที่ยวสุดมหั ศจรรย์
เส้นทางสาหรับท่านที่ชื่นชอบหมู่บา้ นเล็กๆ สวยๆ แปลกตา ในยุคกลาง บรรยากาศโรแมนติค มี
ปราทงดงาม และยังเป็ นเส้นทางแห่งไวน์ข้นึ ชื่อของโลก น้อยคนที่จะได้ไปสัมผัส
>> ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel สุดสวยสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ห้ามพลาด!!!
>> ชม Saint -Cirq – Lapopie หมู่บ้านได้ขนึ้ ชื่อว่าสวยเป็ นอันดับ 1 ในบรรดาหมู่บ้านสวยในฝรั่งเศส (Unseen)
>> ชม Rocamadour หมู่บ้านริมหน้ าผาที่ได้ขึน้ ชื่อว่าติดอันดับ 1 ใน 10 ที่สวยที่สุดในโลก (Unseen)
>> ชม La Roque Gageac หมู่บ้านที่ได้ขึน้ ชื่อว่าสวยที่สุดในแคว้น Dordogne (Unseen)
>> ชม Saint Emilion เมืองเก่าสุดสวยสมัยโรมันอายุกว่า 2,000 ปี (Unseen)
>> ชม Sarlat -la Caneda เมืองเก่าแก่สุดสวยสีน้าผึง้ (Unseen)
>> ชม Dinan หมู่บ้านในยุคกลางที่สวยที่สุดของแคว้นบริทานี (Unseen)
>> ชมหมู่บา้ น Beuvron-en-Auge หนึงในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดของฝรัง่ เศส (Unseen)
>> ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเก่าแก่สุดสวย (Unseen)
>> ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น้าลัวร์
>> ชมปราสาท Chombord ปราสาทที่สวยทีใ่ หญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้าลัวร์
>> ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู สวยมาก
>> ชมเมือง Tours เมืองศูนย์กลางอารยธรรมลุ่มแม่น้าลัวร์
>> ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแคว้นบริททานี
>> ชมเมือง Rouen เมืองเก่าแสนสวย
>> ชมเมือง Bordeaux เมืองผลิตไวน์ ระดับโลก
>> ชมพิพธิ ภัณฑ์ ลุฟท์ Louvre พิพธิ ภัณฑ์ ทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
>> ถ่ายรูปกับหอไอเฟล
>> ชมโรงงานผลิตไวน์
>> ช้ อปปิ้ ง Paris + ล่องเรือพร้ อมดินเนอร์ ชมกรุงปารีส
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว สบายๆ พัก 2 คืนติด 3 ครั้ง ไม่เหนื่อย
พิเศษเมนู
SEA FOOD / สเต็ก / ไวน์ / หอยเอสคาโก้ / หอยแมลงภู่ /
หอยนางรม อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
รวมค่า PCR -TEST ก่อนขึน้ เครื่องกลับไทย
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง (2) ปารีส - รูอ็อง - อ็องเฟลอร์ (Unseen) - โดวิลล์
00.10 น.
06.50 น.

ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 930
เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลด์ กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรี ยบร้อย จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) (ระยะทาง 130 Km. ใช้เวลา 1.45 ชม.)
คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศสที่ต้งั อยู่บนฝั่งแม่น้ าแซน (Seine River) อีกทั้งยังเป็ น
เมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์ม็องดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27 แคว้น (ปี 2012) ในประเทศฝรั่งเศส ใน
อดีตเคยเป็ นอดีตเมืองหลวงของนอร์ม็องดี ซึ่งปัจจุบนั แคว้นนอร์ม็องดีได้แยกออกเป็ น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์
ม็องดี และ บัส-นอร์ม็องดี นัน่ เองโดยแต่เดิมเมืองรู อ็องนั้นถือว่าเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมัง่ คัง่ ที่สุดของยุค
กลางอีก จากนั้นนาท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรื อวิหารนอเตรอดามแห่งรู อ็อง สร้างขึ้น
ในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริ มหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบรู ณ์ในปี 1240 จากนั้นมีการ
บูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถ์น้ ีเป็ นที่รูจ้ กั จากภาพวาดของ ศิลปิ นโมเนต์ ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ดว้ ย
ภาพเขียนคอลเล็คชัน่ นี้มีท้งั หมด 28 ภาพ (หมายุเหตุ : หากโบสถ์มีพิธีสาคัญจะไม่อนุญาติให้เข้ าชมด้านใน
ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น ) เมืองรู อ็องยังเป็ นเมืองที่โจนออฟอาร์คถูกเผาทั้งเป็ นในปี ค.ศ. 1431 นาท่านเยือน
จัตุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซึ่งเป็ นจตุรัสทีม่ ีความสาคัญให้หวนราลึกถึงความกล้าหาญของ
นักบุญโจนออฟอาร์ค ซึ่งได้รับการยกย่องเป็ นนักบุญหลังท่านถูกเผากว่าร้อยปี จากนั้นนาท่านสู่ ย่านจตุรัสวี
เยอ-มาร์เซ นาท่านชมตัวเมือง เช่น โบสถ์แซงต์อูน (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถ์แซ็งมากลู (Church
of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นได้วลานาท่านเดินทางสู่ เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) (ระยะทาง 90 Km. ใช้ เวลา 1 ชม.)
เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริ เวณปากแม่น้ าแซน ปัจจุบนั เมืองเล็กๆ
แห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรื อประมงเก่าแก่
นาท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งนี้ดว้ ยการเดินไปชมท่าจอดเรื อยอร์ช และเรื อประมงที่มากไปด้วยสีสัน
อันสดใส บ้านเก่าและถนนที่งดงาม และโบสถ์ Saint Catherine s เป็ นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตา
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ไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร นาท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน
(Saint Catherine s) เป็ นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่
ประดับประดาอย่างวิจิตร

นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง โดวิลล์ (Deauville ) (ระยะทาง 17 Km. ใช้เวลา 20 นาที) เป็ นเมืองพักผ่อน
ไฮโซริ มทะเล ที่มีท่าเรื อ รี สอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็ น
"Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริ มทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เมือง Deauville กลายเป็ นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสี ยง เป็ น
เมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิ ดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครั้ง นาท่านเดินเล่นชมเมือง

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
MERCURE DEAUVILLE CENTRE หรือระดับเทีย่ บเท่า 4 ดาว

วันที่สาม (3) โดวิลล์ - Beuvron-en-Auge (unseen) - มงแซงต์ มิเชล
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น Beuvron-en-Auge (ระยะทาง 25 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เป็ นหนึ่งใน
หมูบ่ า้ นที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใน Calvados นอร์มงั ดี เกือบทุกบ้านทีน่ ี่จะสร้างขึ้นในสไตล์ครึ่ งไม้ที่
งดงามเรี ยกว่า Vieux Manoir จากสมัยศตวรรษที่16 และมีชื่อเสียงในนอร์มงั ดี ให้ท่านได้อิสระ เพลิดเพลินกับ
การเดินเล่นรอบเมืองดูโบสถ์เล็ก ๆ ที่น่ารักและ Chapelle de Clermont ในหมูบ่ า้ นแห่งนี้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซงต์ มิเชล (MONT SAINT MICHEL CITY) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม
และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรื อนที่ต้งั อยูบ่ นเกาะกลางน้ า นอกชายฝั่งในเวลาน้ าขึ้นมงต์
แซงต์ มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ าแต่เวลาน้ าลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดิน ให้เดินไปอย่างสะดวก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าชม มหาวิหารมงต์แซงมิเชล ศาสนสถานที่ย่ิงใหญ่ทสี่ ุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กบั
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุ งโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลีย่ นแปลงรู ปแบบตลอดการสร้าง จนปี
ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรี ย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็ นอารามขนาด
ใหญ่ และตั้งชื่อใหม่ว่า “มงต์แซง มิเชล” ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สู งจากระดับน้ าทะเล
75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มงั ดีเรื องอานาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็ นศาสน
สถานสาหรับบาเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ อิสระเดินชมเมืองตัววิหารและชมหมู่บา้ นรอบ ๆ
หรื อเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ จดุ ชมวิวแบบพาโนรามา ที่จะเห็นมงต์แซงมิเชลเป็ น
ฉากหลัง ณ สะพาน Barrage du Mont St Michel ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง พิเศษลองลิม้ ชิมรสเมนู Moules à la Marinière หรือ
หอยแมลงภู่อบสไตลฝ์ รั่งเศส พร้ อมเครื่องเคียง ไวน์ ขาวท้องถิน่
MERCURE MONT SAINT MICHEL HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
(หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองข้างเคียง)

วันทีส่ ี่ (4) มงแซงมิเชล – ดินงท์ (Unseen) – เรนส์ - ตูร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ดินง (Dinan) (ระยะทาง 55 Km. ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเล็กๆ มีแม่น้ า
La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแคว้นบริ ทานี เมืองที่ข้ นึ ชื่อเรื่ องความสวยงาม มีคากล่าวทีว่ ่า หากต้องเลือกเที่ยวสัก
หนึ่งเมืองในแคว้นบริ ทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองที่มีความเก่าแก่สวยงามยังคงความเป็ นเมืองยุคกลาง ช่วง
ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สมารถรอดพ้นจากการถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่
2 บ้านเรื อนทั้งหมดจึงเป็ นของดั้งเดิมทั้งหมด มีท้งั ท่าเรื อ Le Port de Dinan และเขตเมืองเก่านาท่านเดินชม
เมืองบ้านเรื อนและเลือกซื้อสินค้า จากนันได้เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง เรนส์ (Rennes) (ระยะทาง 50 Km.
ใช้เวลา 40 นาที) เมืองหลวงของแคว้น Brittany เมืองในยุคกลาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมเมืองชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลกั ษณะเฉพาะตัวเดินชม Place de la Mairie
ที่ต้งั ของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre
Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริ สต์ศตวรรษที่ 6 เพือ่ อุทิศให้แก่นกั บุญเปโตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชม
เมือง เลือกซื้อของที่ระลึกหรื อช้อปปิ้ ง

จากนั้นนาท่านสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 250 Km. ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชม.)เป็ นอีกหนึ่งเมือง
ท่องเที่ยวและยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (Indre-et-Loire) ซึ่งเป็ นจังหวัดในแคว้นซ็องทร์
(Centre) ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บน
แม่น้ าลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นัน่ จึงส่งผลให้
เมืองตูร์เป็ นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ าลัวร์ที่สาคัญเมืองหนึ่งของประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง ณ โรงแรมที่พัก
CHÂTEAU de Beauvois หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก2คืน)

INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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วันที่ห้า (5) ตูร์ - ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชองบอร์ ด
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเข้ าชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็ นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ

กลางวัน

มากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มงั ดี ของฝรั่งเศส อาณาบริ เวณโดยรอบเป็ นทุ่งหญ้า และป่ าเขา จึงมี
ทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ตัวปราสาทเป็ นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปเรเนอซองส์กบั
ศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างต่อเติมหลายครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ า
และมีการต่อเติมส่วนแกลลอลี่บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น้ าแชร์ จนทาให้ตวั ปราสาททั้งหมดขวาง
อยู่กลางลาน้ า แต่ไม่ขวางกระแสน้ า ปราสาทเชอนองโซ เป็ นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น้ า
ลัวร์ ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น้ าแชร์ (CHER) ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 เน้นใน
เรื่ องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโค้งที่สวยงามรองรับตัวปราสาท ตัวเสาฝังอยู่ที่กน้ แม่น้ า ปราสาทจึงดู
คล้ายลอยอยู่เหนือน้ าสวนสวยและป่ าละเมาะที่แวดล้อมอยู่โดยรอบช่วยส่งให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น
ภายในมีเครื่ องเรื อนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย ทาให้ปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยว เดินทางมาอย่างคับคัง่ ประวัตคิ วามเป็ นมาของปราสาทแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าชม ปราสาทชองบอร์ ด (Chateau de Chambord) (ระยะทาง 50 Km.ใช้เวลา 50 นาที)
เป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ าลัวร์ สร้างในสไตล์เรอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1
หลังจากที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลานและได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองค์จึงมี
พระประสงค์ที่จะสร้างปราสาทให้เป็ นที่อิจฉาของยุโรปในสมัยนั้น พระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ จึงสร้าง
ปราสาทหลังนี้ข้ นึ ในป่ าเพื่อสะดวกกับการล่าสัตว์ บริ เวณปราสาทจะมีกวาง หมูป่าเดินอยู่รอบ ๆ หลังจาก
สวรรคต ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างเป็ นเวลากว่า 400 ปี สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้อง
ต่าง ๆกว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรู ปแบบที่แตกต่างกันและเป็ นที่กล่าว
ขานว่าปราสาทแห่งนี้ ได้รับการออกแบบจากศิลปิ นชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี

INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
CHÂTEAU de Beauvois หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาวที่

วันทีห่ ก (6) ตูร์ - ลิมอฌ - ซาร์ ลา ลา กาเนดา(Unseen)
เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ซาร์ ลา - ลา - กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda) ระหว่างทางนาท่านแวะเที่ยว
เมืองลิมอฌ (Limoges) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้าน
กระเบื้องเคลือบมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 นาท่านชมย่านใจกลางเมือง นาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารแซ็งเต
เตียนแห่งลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหาวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเริ่ มต้น
สร้างขึ้นใน 1273 แล้วเสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆังแปดเหลี่ยมที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเน
สซอง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้อสินค้าทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ซาร์ลา - ลา - กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) จากนั้นนาท่านเดินชมเมือง Sarlat-la-Caneda หรื อเรี ยกสั้นๆว่า เมือง Sarlat เมือง
สีน้ าผึ้ง สไตล์ Renaissance ในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษที่14 บ้านเรื อนที่ปลูกเรี ยงราย มีตรอก ซอก ซอย
บ้านเรื อนที่ยงั คงมีการอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี เปรี ยบเสมือนว่าท่านได้ยอ้ นอดีตสู่ยุคกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยเมือง
Sarlat เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่นกั ท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเพราะนอกจากความสวยงามของเมืองแล้ว ซึ่งที่ทา
ให้เมือง Sarlat มีชื่อเสียงก็คือ ตัวห่าน หรื อ Foie gras เดินชมเมืองเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลอง foie Gras ของขึ้นชื่อ
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พัก 2 คืน)
** หมายเหตุ โรงแรม ณ เมือง Sarlat มีนอ้ ย หากโรงแรมเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง**

INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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วันที่เจ็ด (7) รอกามาดูร์ (Unseen) – แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี (Unseen) - ซาร์ ลา ลา กาเนดา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ รอกามาดูร์ (Rocamadour) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)
เป็ นเมืองในจังหวัดล็อต (Lot) ในแคว้นมีด-ี ปี เรเน เป็ นเมืองที่ติด 1 ใน 10 เมืองริ มหน้าผาที่สวยที่สุดในโลก
เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารี เป็ นทีศ่ รัทธาของเหล่านักแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เป็ นที่สุดของที่สุด
ที่เหล่าผูแ้ สวงบุญปราถนาที่จะมาครั้งหนึ่งในชีวติ โดยความอัศจรรย์ของอารามแขวนตัวแนบชิดหน้าผาถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 หน้าหมู่บา้ นมีแม่น้ า Dordogneไหลผ่าน ชื่อดั้งเดิมของหมู่บา้ นนั้นมาจาก Roc
แปลว่า หิน หรื อ ผา และ Amadour แปลว่า Saint Amador หรื อนักบุญ อามาดูร์ ที่มกี ารพบศพท่านไม่เน่า
เปื่ อย ในปี ค.ศ 1166 นัน่ เอง เมือง Rocamadour ทีน่ ี่อยู่บนเส้นทาง Camino de Santiago มุ่งสู่สเปน จากตัว
หมู่บา้ นด้านล่างจะเป็ นทางขึ้นเนิน วิวสวย มีบนั ไดใหญ่ข้นึ เขามุ่งหน้าสู่อารามที่แขวนตัวอยู่บนหน้าผา
ด้านบนในความสูงระดับครึ่ งทางจากยอดที่มี Chateau อยูบ่ นสุด จะมีผแู ้ สวงบุญไปสักการะ Black Virgin &
Child ซึ่งอยู่ในวิหาร Notre Dame ของทีน่ ี่ จากนั้นนาท่านขึ้นชมโบสถ์ Rocamadour นาท่านชมโบสถ์ต่าง
และความสวยงามของโบสถ์ที่เรี ยงรายริ มหน้าผาสวยงาม จากนั้นนาท่านกลับลงสู่ ดา้ นล่างนาท่านเดินชม
เมืองเก่าถนนสายหลักของเมืองที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล อิสระให้ท่านเดินเล่นหรื อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ น แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี ( Saint -Cirq- Lapopie) (เราคือบริษทั ทัวร์ไทยจัด
เข้าไปเที่ยวทัวร์แรก ) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ น Les Plus Beaux
Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรื อหมู่บา้ นทีส่ วยที่สุดในฝรั่งเศส แต่หมู่บา้ น
Saint -Cirq- Lapopie มีความพิเศษตรงที่หมู่บ้านนี้ได้รับการโหวตว่าเป็ น The Best of The Best beautiful
villages of France หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดของบรรดาหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส หมู่บา้ น Saint -CirqLapopie แห่งนี้มอี ายุหลายร้อยปี เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางป่ าเขาโอบล้อม มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ
250 คน ตัวหมู่บา้ นตั้งอยู่บนหน้าผาของซอกเขา La vallée du Lot ที่มีแม่น้ า Lot ไหลผ่าน เป็ นหมู่บา้ นที่สร้าง
ตั้งแต่ยุคกลาง ดังนั้นบ้านยังคงเป็ นทรงโบราณทีท่ าจากดิน ปราสาท กาแพงเมืองเก่า หลักฐานแห่ง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ทีย่ งั หลงเหลืออยู่จึงได้ถูกอนุรักษ์ไว้ ให้ชนรุ่ นหลังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ซึ่งในแต่ละปี
ก็มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บา้ นเล็กๆ กลางป่ าเขาแห่งนี้ถึงกว่า 400,000 คนเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านเดินเลิน
ชมหมู่บา้ นเก่าแก่แห่งนี้ ท่านจะเหมือนย้อนกลับไปในยุคกลางเลยที่เดียว เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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ค่า
ที่พัก

จากนั้นนาท่านทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีแ่ ปด(8) ลาร๊ อก กาฌัก(Unseen) – แซ็ง เตมียง – ชมโรงผลิตไวน์ - บอร์ โด
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น ลาร๊ อก กาฌัก หรื อ ลาร๊ อก เฌอชู (La Roque Gageac) (ระยะทาง 10
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) หมู่บา้ นอายุหลายร้อยปี เป็ นหมูบ่ า้ นนี้ถูกกล่าวขวัญว่าเป็ นหมู่บา้ นที่
สวยที่สุดใน Dordogne เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ น Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful
villages of France ) หรื อหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรัง่ เศส ด้วยตัวหมู่บา้ นแขวนอยู่บนหน้าผา และมีแม่น้ า
Dordogne ไหลผ่านด้านหน้า ที่นี่จึงเป็ นชัยภูมิเยี่ยมในการค้าขายมาตั้งแต่โบราณ ตัวหมู่บา้ นสร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 12 และบ้านหรื อคฤหาสถ์บางหลังเป็ นสถาปัตยกรรมวิจิตรแบบ Renaissance ให้ทา่ นเดินชมเมือง
ตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง เตมียง ( Saint Emilion) ชุมชนหินโบราณ จังหวัด Gironde
แคว้น Aquitaine เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ต้งั แต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ เป็ นชุมชนแห่งการผลิตไวน์แดง
ขึ้นชื่อ (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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นาท่านชมเมือง แซ็งเตมียง เมืองศูนย์กลางแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ โดยองุ่นพันธุ์ merlot ตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 8 โดยนักบุญ Emilion ผูม้ าบุกเบิกแสวงบุญ และก่อตั้งชุมชนในการผลิตไวน์จาหน่าย ด้วยความเก่าแก่ของ
บ้านเรื อนที่ถูกอนุรกั ษ์อย่างดี บ้านเรื อนสร้างเรี ยงรายกันตามเนินเขาที่ลอ้ มรอบด้วยไร่ องุ่น ถนนในเมืองสาย
แคบๆ ลัดเลาะเข้าไปในเมืองเก่า มีท้งั โบสถ์เก่าแก่ประจาเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 มีกาแพง
เมืองโบราณ ด้วยความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมของบ้านเรื อนและวัฒนธรรมการผลิตไวน์คุณภาพดีมาตั้งแต่
โบราณ ปัจจุบนั ทาให้เมือง แซ็งเตมียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้ (Unesco)
อีกด้วย จากนั้นทาท่านเข้าชมการผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ข้ น
ึ ชื่อของเมืองแห่งนี้ จากนั้นอิสระ
ให้ท่านเดินชมเมือง ตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง บอร์ โด (Bordeaux) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)แคว้น
Aquitaine เมืองที่ต้งั อยู่ริมแม่น้ ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝั่งทะเลเป็ นเมืองที่มีความสาคัญด้วยเป็ น
เมืองท่าการค้า ตั้งแต่ก่อนยุคโรมัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 7 ของฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
โดยยูเนสโก้ (UNESCO )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
Mercure Bordeaux Cite Mondiale Centre Ville หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
** กรุณาจัดเสื้อผ้าใส่ กระเป๋า Over night bag สาหรับค้างคืนปารีส 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่จะมาถึงปารีสวันรุ่งขึน้ **

วันทีเ่ ก้า (9) บอร์ โด - นั่งรถไฟ TGV - ปารีส - ชมเมือง - ประตูชัย - ชองป์ เซลิเซ่
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านชมเมือง บอร์โด ชมจัตรุ ัส พลาส เดอ ลา บูร์ซ ( Place de la Bourse ) ที่สวยงาม เป็ นศูนย์รวมของ
ชาวเมือง มาพักผ่อนเดินเล่น สามารถถ่ายรู ปได้อย่างสวยงามกับอาคารสาคัญๆที่เรี ยงราย เช่น อาคารรัฐสภา
ที่ทาการราชการต่างๆ ชมสะพานแสนสวย ปิ แอร์(Pont de Pierre) ชมแกรนด์เธียร์เตอร์ที่สวยงาม
INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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กลางวัน
14.04 น.

ด้วยศิลปะแบบคลาสสิค สร้างในศตวรรษที่ 18 ชมย่านการค้า เพลิดเพลินเดินชมย่านถนนแซงท์คาเทอรี น
(Rue Sainte-Catherine) ตลอดความยาว 1กม. บนถนนเส้นนี้สองฝั่งถนนเรี ยงรายไปด้วยร้านค้านานาชนิด
ร้านสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ ร้านขายของแฟชัน่ และห้างสรรพสินค้า แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อขนม อาหารพื้นเมือง หรื อชิมไวน์ เลือกซื้อไวน์จากร้านไวน์ที่มีอยู่มากมาย
ในย่านนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบอร์โด
ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้ เวลา 2.15 ชม. (รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

16.13 น.

เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ าแซนน์บริ เวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี สมหานครซึ่ง
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ จากนั้นได้เวลานาท่านถ่ายรุ ปกับ ถนนชองป์ เซลิเซ่
ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
นาท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ ง
สินค้าตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

วันทีส่ ิบ (10) หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ ลูฟท์ – ห้ างลาฟาแยต์ – ล่องเรื อบาโตมูสพร้ อมดินเนอร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านขึน้ ชมวิวบน หอไอเฟล ชั้น 2 ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุ งปารี สได้อย่างสวยงาม หอไอ
เฟล ถือว่าเป็ นสิ่งปลูกสร้างที่มชี ื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้ น 324
INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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เมตร และยังได้กลายมาเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารี ส (หมายเหตุ : หากระบบปิ ดการจอง ท่านจะต้องมาต่อ
คิวเท่านั้น ขึ้นอยูก่ บั หัวหน้าทัวร์ในการจัดเวลา*) จากนั้นให้ท่านถ่ายรู ปหอไอเฟลตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ลูฟท์ (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงทีส่ ุด
และเก่าแก่ที่สุด (เปิ ดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตวั อาคารเป็ นพระราชวังหลวง
ต่อมาในปี ค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ยา้ ยราชสานักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทัง่ ปี ค.ศ. 1793
ภายหลังการปฏิวตั ิฝรัง่ เศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สาหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน
แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จดั แสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะสาคัญมีถึง 6,000 ชิ้น นาท่านถ่ายรูปป
ระตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ทีผ่ มู ้ าเยี่ยมเยือน
จะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์ โด ดาวินชี ที่วาดโดยลี
โอนาร์ โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รู ปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานขอ
งอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอ
นาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรี ก และโรมันมากมาย เป็ นต้น

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
**นาคณะตรวจ PCR TEST เพื่อใช้เป็ นผลยืนยันก่อนขึ้นเครื่ องกลับประเทศไทย **
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรัง่ เศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์
ของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบนั มาสาขากว่า 61 แห่ง มีผคู ้ นมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนม
ทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น CHANEL, PRADA, LUIS VUITTON, GUCCI, LONGCHAMP
ARMANI,BOTEGA, แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋ า,เครื่ องสาอางค์น้ าหอม ท่านที่ไม่มคี วาม
ประสงค์ช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่ า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อป
ปิ้ งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรื อนสวยงาม
พิเศษบริการอาหารค่า ณ ภัคตาคาร ดินเนอร์ สไตล์ ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้า แซน
(Seine River) ผ่านสถานที่สาคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวา
ลิด พระราชวังบูร์บอ็ ง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 ฯลฯ

INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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ที่พัก

NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (11) ปารีส –จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) สนามบินชาร์ ลเดอโกล – กรุงเทพฯ
เช้ า

13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็ นจุดถ่ายรู ปอีกด้านหนึ่งของหอ
ไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมือง

ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อทาการเช็คอินและทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ (12)

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

05.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***

INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
16 – 27 มีนาคม 2565
6 – 17 เม.ย. 2565
27 เม.ย. - 8 พ.ค. 2565
4 -15 พ.ค. 2565
18 - 29 พ.ค. 2565

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

149,900
165,900
155,900
155,900
155,900

149,900
165,900
155,900
155,900
155,900

144,900
160,900
150,900
150,900
150,900

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

139,900
155,900
145,900
145,900
145,900

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้ังแต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** **

อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกัน อุบัติ เหตุ ในการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ารัก ษาพยาบาล ตามเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ป ระกั น
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักกงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
10. น้าดื่มแจกท่านละ 1 ขวด / วัน
11. รวมค่า PCR TEST ก่อนขึน้ เครื่องกลับประเทศไทย ประมาณ 5000 บาท (หากยกเลิกมาตรการนี้ทางบริษัทคืนให้)
INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้ นอันซีน ฝรั่งเศส 12 วัน
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อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่า PCR-TEST 72 ชม.ก่อนขึ้นเครื่ องออกจากประเทศไทย
6. ค่า PCR -TEST และโรงแรมที่พกั 1 คืน เดินทางกลับเข้าประเทศไทย
การจองและการชาระ
a. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการโอนมาที่บริ ษทั
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ังหมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิด ขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธืในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
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ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไป
แทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ทจี่ ะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ ทางสายการบิ นอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้ องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy
Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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