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INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG) 

หมู่บ้านอันซีน ฝรั่งเศส  
12 วัน 9 คืน / BY  THAI AIRWAYS (TG)(บินตรง) 

เส้นทางสุดมหัศจรรย์ หมู่บ้านเล็กๆ ในยุคกลาง ปราสาทงดงาม 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม>>  เส้นทางสุดสวย สถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ 
เสน้ทางส าหรบัท่านท่ีช่ืนชอบหมู่บา้นเล็กๆ สวยๆ แปลกตา ในยุคกลาง บรรยากาศโรแมนติค มี 

ปราทงดงาม และยังเป็นเสน้ทางแห่งไวนข้ึ์นช่ือของโลก นอ้ยคนท่ีจะไดไ้ปสัมผสั 

>> ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel  สุดสวยส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ห้ามพลาด!!!  
>> ชม Saint -Cirq – Lapopie หมู่บ้านได้ขึน้ช่ือว่าสวยเป็นอันดบั 1 ในบรรดาหมู่บ้านสวยในฝร่ังเศส  (Unseen) 
>> ชม Rocamadour  หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึน้ช่ือว่าตดิอนัดับ 1 ใน 10 ที่สวยที่สุดในโลก (Unseen) 

>> ชม La Roque Gageac หมู่บ้านที่ได้ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในแคว้น Dordogne  (Unseen)  
>> ชม  Saint Emilion เมอืงเก่าสุดสวยสมัยโรมันอายุกว่า 2,000 ปี (Unseen)  
>> ชม Sarlat -la Caneda  เมืองเก่าแก่สุดสวยสีน ้าผึง้ (Unseen) 
>> ชม  Dinan หมู่บ้านในยคุกลางที่สวยที่สุดของแคว้นบริทานี (Unseen) 
>> ชมหมู่บา้น Beuvron-en-Auge หนึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของฝรัง่เศส (Unseen) 

>> ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเก่าแก่สุดสวย (Unseen) 
>> ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น ้าลัวร์   
>> ชมปราสาท Chombord ปราสาทที่สวยทีใ่หญ่ที่สุดในลุ่มแม่น ้าลัวร์   
>> ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู  สวยมาก 
>> ชมเมือง Tours เมืองศูนย์กลางอารยธรรมลุ่มแม่น ้าลัวร์ 
>> ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแคว้นบริททาน ี 
>> ชมเมือง Rouen เมืองเก่าแสนสวย  
>> ชมเมือง Bordeaux เมืองผลิตไวน์ระดบัโลก 
>> ชมพิพธิภัณฑ์ ลฟุท์ Louvre พิพธิภัณฑ์ทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
>> ถ่ายรูปกบัหอไอเฟล 
>> ชมโรงงานผลิตไวน์  
>> ช้อปป้ิง Paris  + ล่องเรือพร้อมดินเนอร์ชมกรุงปารีส 
พักโรงแรมระดบั 4  ดาว   สบายๆ พกั 2 คืนตดิ  3 คร้ัง ไม่เหน่ือย  
พิเศษเมนู 

SEA FOOD / สเต็ก / ไวน ์/ หอยเอสคาโก ้/ หอยแมลงภู่ /  

หอยนางรม อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน 

รวมค่า PCR -TEST ก่อนขึน้เคร่ืองกลับไทย 
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รายละเอียดการเดินทาง                                   
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย 
  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 

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

สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) (ระยะทาง 130 Km. ใชเ้วลา 1.45 ชม.)
คืออีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในประเทศฝรั่งเศสท่ีตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้าแซน (Seine River) อีกทั้งยงัเป็น
เมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27 แควน้ (ปี2012) ในประเทศฝรั่งเศส ใน
อดีตเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของนอร์ม็องดี ซ่ึงปัจจุบนัแควน้นอร์ม็องดีไดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต-นอร์
ม็องดี และ บสั-นอร์ม็องดี นัน่เองโดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดของยุค
กลางอีก จากนั้นน าท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือวิหารนอเตรอดามแห่งรูอ็อง สร้างขึ้น
ในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริมหอคอยคู่หนา้เขา้ไป และแลว้เสร็จสมบรูณ์ในปี 1240 จากนั้นมีการ
บูรณะใหม่ในศตวรรษท่ี 16 โบสถน้ี์เป็นท่ีรูจ้กัจากภาพวาดของ ศิลปินโมเนต ์ไดว้าดภาพวิหารแห่งน้ีดว้ย
ภาพเขียนคอลเล็คชัน่น้ีมีทั้งหมด 28 ภาพ  (หมายเุหตุ : หากโบสถ์มีพิธีส าคญัจะไม่อนญุาติให้เข้าชมด้านใน 
ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น ) เมืองรูอ็องยงัเป็นเมืองท่ีโจนออฟอาร์คถูกเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1431 น าท่านเยือน
จตัุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสทีม่ีความส าคญัให้หวนร าลึกถึงความกลา้หาญของ
นกับญุโจนออฟอาร์ค ซ่ึงไดร้ับการยกย่องเป็นนกับุญหลงัท่านถูกเผากว่าร้อยปี จากนั้นน าท่านสู่ย่านจตุรัสวี
เยอ-มาร์เซ น าท่านชมตวัเมือง  เช่น โบสถแ์ซงตอู์น (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถแ์ซ็งมากลู (Church 
of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge)  อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 จากนั้นไดว้ลาน าท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) (ระยะทาง 90 Km. ใช้เวลา 1 ชม.)  

เมืองท่าเล็กๆของแควน้นอร์มองดี ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังทางตอนใตข้องบริเวณปากแม่น ้าแซน ปัจจุบนัเมืองเล็กๆ 
แห่งน้ีเป็นที่รู้จกักนัในนามของเมืองท่าเก่าแก่ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่  
น าท่านสัมผสัเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งน้ีดว้ยการเดนิไปชมทา่จอดเรือยอร์ช และเรือประมงท่ีมากไปดว้ยสีสัน 
อนัสดใส บา้นเก่าและถนนที่งดงาม และโบสถ ์Saint Catherine s เป็นโบสถไ์มท้ี่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตา 
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ไปกบัความเก่าแกข่องระเบียงหอระฆงัท่ีประดบัประดาอยา่งวิจิตร น าท่านชม โบสถเ์ซนต ์แคทเธอร์รีน  
(Saint Catherine s) เป็นโบสถไ์มท้ี่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกบัความเก่าแกข่องระเบียงหอระฆงัท่ี 
ประดบัประดาอย่างวิจิตร   

 
น าท่านออกเดินทางสู่เมอืง โดวิลล์ (Deauville ) (ระยะทาง 17 Km. ใชเ้วลา 20 นาที) เป็นเมืองพกัผ่อน 
ไฮโซริมทะเล ท่ีมีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านคา้ และเมืองน้ีมีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น  
"Queen of the Norman beaches" เมืองท่ีเต็มไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera  
ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 เมือง Deauville กลายเป็นเมืองพกัผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีช่ือเสียง เป็น 
เมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจดัเทศกาลหนงัหลายครั้ ง น าท่านเดนิเล่นชมเมือง 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ที่พกั  MERCURE DEAUVILLE CENTRE หรือระดบัเทีย่บเท่า 4 ดาว 

วันที่สาม (3)  โดวิลล์  - Beuvron-en-Auge (unseen) - มงแซงต์ มิเชล 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 
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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 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองมงแซงต์ มิเชล (MONT SAINT MICHEL CITY) (ระยะทาง 150 กโิลเมตร
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 45 นาท)ี สถานที่ท่ีถูกใชโ้ปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากท่ีสุด 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 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  พิเศษลองลิม้ชิมรสเมนู Moules à la Marinière หรือ 

หอยแมลงภู่อบสไตลฝ์ร่ังเศส พร้อมเคร่ืองเคยีง ไวน์ขาวท้องถิน่ 
ที่พกั              MERCURE MONT SAINT MICHEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   
                           (หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปนอนเมืองขา้งเคียง) 

วันทีส่ี่ (4) มงแซงมิเชล – ดินงท์ (Unseen) – เรนส์ -  ตูร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง ดินง (Dinan) (ระยะทาง 55 Km. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเล็กๆ มีแม่น ้า 
La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแควน้บริทานี เมืองท่ีขึ้นช่ือเร่ืองความสวยงาม มคี  ากล่าวทีว่่า หากตอ้งเลือกเที่ยวสัก
หน่ึงเมืองในแควน้บริทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองท่ีมีความเก่าแก่สวยงามยงัคงความเป็นเมืองยุคกลาง ช่วง 
ศตวรรษที่ 13 ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สมารถรอดพน้จากการถูกบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครั้ งท่ี 
2  บา้นเรือนทั้งหมดจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งหมด มีทั้งท่าเรือ Le Port de Dinan และเขตเมืองเก่าน าท่านเดนิชม

เมอืงบา้นเรือนและเลือกซ้ือสินคา้ จากนนัไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมือง เรนส์ (Rennes) (ระยะทาง 50 Km. 
ใชเ้วลา 40 นาท)ี เมืองหลวงของแควน้ Brittany  เมืองในยุคกลาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านชมเมืองชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อนัมีลกัษณะเฉพาะตวัเดินชม Place de la Mairie 
ท่ีตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ถ่ายรูปกบั มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre 
Cathedral) อนัเก่าแก่ท่ีสร้างตั้งแต่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 เพ่ืออุทิศให้แก่นกับุญเปโตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชม
เมือง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือชอ้ปป้ิง 

 
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 250 Km. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)เป็นอีกหน่ึงเมือง
ท่องเที่ยวและยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัแอ็งเดรลวัร์ (Indre-et-Loire) ซ่ึงเป็นจงัหวดัในแควน้ซ็องทร์ 
(Centre) ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บน
แม่น ้าลวัร์ (Loire River) ในอดตีเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1 นัน่จึงส่งผลให้
เมืองตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้าลวัร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  ณ โรงแรมที่พัก  
ที่พกั  CHÂTEAU de Beauvois หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั2คืน) 
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วันที่ห้า (5)  ตูร์ - ปราสาทเชอนองโซว์  -  ปราสาทชองบอร์ด  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเข้าชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี อยู่ในแควน้นอร์มงัดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญา้ และป่าเขา จึงมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามอย่างยิ่ง ตวัปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างท่ีผสมผสานระหว่างศิลปเรเนอซองส์กบั
ศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั โดยมีการสร้างต่อเติมหลายครั้ ง ตวัปราสาทหลงัใหญ่จะตั้งอยู่ริมน ้า 
และมีการต่อเติมส่วนแกลลอล่ีบนตอม่อโคง้ 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น ้าแชร์ จนท าให้ตวัปราสาททั้งหมดขวาง
อยู่กลางล าน ้า แต่ไม่ขวางกระแสน ้า ปราสาทเชอนองโซ เป็นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น ้า
ลวัร์ ตวัปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น ้าแชร์ (CHER) ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีได ้สร้างในสมยัศตวรรษที่ 16 เนน้ใน
เร่ืองสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโคง้ท่ีสวยงามรองรับตวัปราสาท ตวัเสาฝังอยู่ท่ีกน้แม่น ้า ปราสาทจึงดู
คลา้ยลอยอยู่เหนือน ้าสวนสวยและป่าละเมาะที่แวดลอ้มอยู่โดยรอบช่วยส่งให้ปราสาทแห่งน้ีโดดเดน่ยิ่งขึ้น 
ภายในมีเคร่ืองเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย ท าให้ปราสาทแห่งน้ีไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
นกัท่องเท่ียว เดนิทางมาอย่างคบัคัง่ประวตัคิวามเป็นมาของปราสาทแห่งน้ี   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเข้าชม ปราสาทชองบอร์ด (Chateau de Chambord) (ระยะทาง 50 Km.ใชเ้วลา 50 นาที) 
เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น ้าลวัร์ สร้างในสไตลเ์รอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระเจา้ฟรังซัวร์ท่ี 1 
หลงัจากที่พระองคไ์ดค้รอบครองเมืองมิลานและไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองคจ์ึงมี
พระประสงคท์ี่จะสร้างปราสาทให้เป็นที่อิจฉาของยุโรปในสมยันั้น พระองคท์รงโปรดการล่าสัตว ์จึงสร้าง
ปราสาทหลงัน้ีขึ้นในป่าเพ่ือสะดวกกบัการล่าสัตว ์บริเวณปราสาทจะมีกวาง หมูป่าเดนิอยู่รอบ ๆ หลงัจาก
สวรรคต ปราสาทแห่งน้ีไดถู้กท้ิงร้างเป็นเวลากว่า 400 ปี สัมผสัความอลงัการของปราสาทที่ประกอบดว้ยห้อง 
ต่าง ๆกว่า 440 ห้อง บนัไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่างกนัและเป็นที่กล่าว
ขานว่าปราสาทแห่งน้ี ไดร้ับการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัของอิตาลี ลีโอนาร์โด  ดาร์วินชี 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก CHÂTEAU de Beauvois หรือระดบัเทยีบเท่า  4 ดาวที่  

วันทีห่ก (6)  ตูร์ - ลิมอฌ  - ซาร์ลา ลา กาเนดา(Unseen) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมอืง ซาร์ลา - ลา - กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda) ระหว่างทางน าท่านแวะเท่ียว
เมืองลมิอฌ (Limoges) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม.)  เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
กระเบ้ืองเคลือบมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 น าท่านชมย่านใจกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็งเต
เตียนแห่งลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหาวหิารขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเร่ิมตน้
สร้างขึ้นใน 1273 แลว้เสร็จในปี 1888 ประกอบไปดว้ยหอระฆงัแปดเหล่ียมท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเน
สซอง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้อสินคา้ทีร่ะลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ซาร์ลา - ลา - กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda)  (ระยะทาง 130 กโิลเมตร ใช้

เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)  จากนั้นน าท่านเดินชมเมือง Sarlat-la-Caneda หรือเรียกส้ันๆว่า เมือง Sarlat  เมือง
สีน ้าผ้ึง สไตล ์Renaissance ในยคุกลางตั้งแตศ่ตวรรษท่ี14 บา้นเรือนท่ีปลูกเรียงราย มตีรอก ซอก ซอย 
บา้นเรือนที่ยงัคงมีการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี เปรียบเสมือนว่าท่านไดย้อ้นอดตีสู่ยุคกลางอีกครั้ งหน่ึง โดยเมือง 
Sarlat  เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีนกัท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเพราะนอกจากความสวยงามของเมืองแลว้ ซ่ึงที่ท า
ให้เมือง Sarlat มีช่ือเสียงก็คือ ตวัห่าน หรือ Foie gras เดินชมเมืองเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมอืง พิเศษ ให้ท่านไดล้ิ้มลอง foie Gras ของขึ้นช่ือ 
ที่พัก  BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดบั 4ดาว (พกั 2 คืน)  
                           ** หมายเหตุ โรงแรม ณ เมือง Sarlat มีนอ้ย หากโรงแรมเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองขา้งเคียง** 
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วันที่เจ็ด (7)  รอกามาดูร์ (Unseen) – แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี(Unseen)  -  ซาร์ลา ลา กาเนดา 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ รอกามาดูร์ (Rocamadour) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)   
เป็นเมืองในจงัหวดัล็อต (Lot) ในแควน้มีด-ีปีเรเน เป็นเมืองท่ีติด 1 ใน 10 เมืองริมหนา้ผาท่ีสวยที่สุดในโลก 
เป็นสถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิของพระแม่มารี เป็นทีศ่รทัธาของเหล่านกัแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เป็นที่สุดของท่ีสุด
ท่ีเหล่าผูแ้สวงบุญปราถนาท่ีจะมาครั้ งหน่ึงในชีวติ โดยความอศัจรรยข์องอารามแขวนตวัแนบชิดหนา้ผาถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 11 หนา้หมู่บา้นมีแม่น ้า Dordogneไหลผ่าน ช่ือดั้งเดิมของหมู่บา้นนั้นมาจาก Roc 
แปลว่า หิน หรือ ผา และ Amadour แปลว่า Saint Amador หรือนกับุญ อามาดูร์ ท่ีมกีารพบศพท่านไม่เน่า
เป่ือย ในปี ค.ศ 1166  นัน่เอง  เมือง Rocamadour ทีน่ี่อยู่บนเส้นทาง Camino de Santiago มุ่งสู่สเปน จากตวั
หมู่บา้นดา้นล่างจะเป็นทางขึ้นเนิน วิวสวย มีบนัไดใหญข่ึ้นเขามุ่งหนา้สู่อารามที่แขวนตวัอยู่บนหนา้ผา
ดา้นบนในความสูงระดบัคร่ึงทางจากยอดที่มี Chateau อยูบ่นสุด จะมีผูแ้สวงบุญไปสักการะ Black Virgin & 
Child ซ่ึงอยู่ในวิหาร Notre Dame ของท่ีน่ี  จากนั้นน าท่านขึ้นชมโบสถ ์Rocamadour น าท่านชมโบสถต์่าง 
และความสวยงามของโบสถท์ี่เรียงรายริมหนา้ผาสวยงาม จากนั้นน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่างน าท่านเดนิชม
เมืองเก่าถนนสายหลกัของเมืองท่ีมีเสน่ห์ชวนหลงใหล อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้น แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี ( Saint -Cirq- Lapopie) (เราคือบริษทัทวัร์ไทยจดั
เขา้ไปเที่ยวทวัร์แรก ) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที)  เป็นหน่ึงในหมู่บา้น Les Plus Beaux 
Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือหมู่บา้นทีส่วยที่สุดในฝรั่งเศส แต่หมู่บา้น 
Saint -Cirq- Lapopie มีความพิเศษตรงที่หมู่บ้านนี้ได้รับการโหวตว่าเป็น The Best of The Best beautiful 
villages of France  หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดของบรรดาหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝร่ังเศส หมู่บา้น Saint -Cirq- 
Lapopie แห่งน้ีมีอายุหลายร้อยปี เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีอยู่ท่ามกลางป่าเขาโอบลอ้ม มีชาวบา้นอาศยัอยู่ประมาณ 
250 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยู่บนหนา้ผาของซอกเขา La vallée du Lot ที่มีแมน่ ้า Lot ไหลผ่าน เป็นหมู่บา้นที่สร้าง
ตั้งแต่ยุคกลาง ดงันั้นบา้นยงัคงเป็นทรงโบราณทีท่ าจากดิน ปราสาท ก าแพงเมืองเก่า หลกัฐานแห่ง
ประวตัิศาสตร์ต่างๆ ท่ียงัหลงเหลืออยู่จึงไดถู้กอนุรักษไ์ว ้ให้ชนรุ่นหลงัไดม้ีโอกาสไปเยี่ยมชม ซ่ึงในแต่ละปี
ก็มีนกัท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บา้นเล็กๆ กลางป่าเขาแห่งน้ีถึงกว่า 400,000 คนเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านเดินเลิน
ชมหมู่บา้นเก่าแก่แห่งน้ี ท่านจะเหมือนยอ้นกลบัไปในยุคกลางเลยที่เดียว เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั   
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จากนั้นน าท่านทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก         BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันทีแ่ปด(8) ลาร๊อก กาฌัก(Unseen)  – แซ็ง เตมียง – ชมโรงผลิตไวน์ - บอร์โด  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้น ลาร๊อก กาฌัก  หรือ ลาร๊อก เฌอชู (La Roque Gageac) (ระยะทาง 10 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที)   หมู่บา้นอายุหลายร้อยปี เป็นหมูบ่า้นน้ีถูกกล่าวขวญัว่าเป็นหมู่บา้นท่ี
สวยที่สุดใน Dordogne เป็นหน่ึงในหมู่บา้น Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful 
villages of France ) หรือหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝรั่งเศส ดว้ยตวัหมู่บา้นแขวนอยู่บนหนา้ผา และมีแม่น ้า 
Dordogne ไหลผา่นดา้นหนา้ ท่ีน่ีจึงเป็นชยัภูมิเยี่ยมในการคา้ขายมาตั้งแต่โบราณ ตวัหมู่บา้นสร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 12 และบา้นหรือคฤหาสถบ์างหลงัเป็นสถาปัตยกรรมวจิิตรแบบ Renaissance ให้ทา่นเดินชมเมือง
ตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง เตมียง ( Saint Emilion)   ชุมชนหินโบราณ จงัหวดั Gironde 
แควน้ Aquitaine  เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์เก่าแกต่ั้งแต่ก่อนยคุประวตัิศาสตร์  เป็นชุมชนแห่งการผลิตไวน์แดง
ขึ้นช่ือ (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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น าท่านชมเมอืง แซ็งเตมียง เมืองศูนยก์ลางแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นช่ือ โดยองุ่นพนัธ์ุ merlot  ตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 8 โดยนกับุญ Emilion ผูม้าบุกเบิกแสวงบุญ และก่อตั้งชุมชนในการผลิตไวน์จ าหน่าย ดว้ยความเก่าแกข่อง
บา้นเรือนที่ถูกอนุรกัษอ์ย่างดี บา้นเรือนสร้างเรียงรายกนัตามเนินเขาที่ลอ้มรอบดว้ยไร่องุ่น ถนนในเมืองสาย
แคบๆ ลดัเลาะเขา้ไปในเมืองเก่า  มีทั้งโบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12  มีก าแพง
เมืองโบราณ ดว้ยความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและวฒันธรรมการผลิตไวน์คุณภาพดีมาตั้งแต่
โบราณ ปัจจุบนัท าให้เมือง แซ็งเตมียง ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) 
อีกดว้ย  จากนั้นท าท่านเขา้ชมการผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ขึ้นช่ือของเมืองแห่งน้ี   จากนั้นอิสระ
ให้ท่านเดินชมเมือง ตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โด (Bordeaux) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)แควน้ 
Aquitaine  เมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝ่ังทะเลเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัดว้ยเป็น
เมืองท่าการคา้ ตั้งแตก่่อนยคุโรมนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 7 ของฝรั่งเศส ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
โดยยูเนสโก ้(UNESCO ) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก          Mercure Bordeaux Cite Mondiale Centre Ville หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  
               ** กรุณาจัดเส้ือผ้าใส่กระเป๋า Over night bag  ส าหรับค้างคนืปารีส 1 คืน  กระเป๋าใบใหญ่จะมาถงึปารีสวันรุ่งขึน้ ** 

วันทีเ่ก้า (9) บอร์โด - นั่งรถไฟ TGV -  ปารีส  - ชมเมือง - ประตูชัย - ชองป์เซลิเซ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 
น าท่านชมเมือง บอร์โด ชมจตัรุัส พลาส เดอ ลา บูร์ซ ( Place de la Bourse ) ที่สวยงาม เป็นศูนยร์วมของ
ชาวเมือง มาพกัผ่อนเดินเล่น สามารถถ่ายรูปไดอ้ย่างสวยงามกบัอาคารส าคญัๆที่เรียงราย เช่น อาคารรัฐสภา 
ที่ท าการราชการต่างๆ ชมสะพานแสนสวย ปิแอร์(Pont de Pierre) ชมแกรนด์เธียร์เตอร์ที่สวยงาม 
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ดว้ยศิลปะแบบคลาสสิค สร้างในศตวรรษที่ 18 ชมย่านการคา้ เพลิดเพลินเดินชมย่านถนนแซงทค์าเทอรีน 
(Rue Sainte-Catherine) ตลอดความยาว 1กม. บนถนนเส้นน้ีสองฝ่ังถนนเรียงรายไปดว้ยร้านคา้นานาชนิด 
ร้านสินคา้แบรนด์เนม ต่างๆ ร้านขายของแฟชัน่ และห้างสรรพสินคา้ แกลเลอร่ีลาฟาแยตต ์ให้ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือขนม อาหารพ้ืนเมือง หรือชิมไวน์ เลือกซ้ือไวน์จากร้านไวน์ที่มีอยู่มากมาย
ในย่านน้ี อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
                           จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมืองบอร์โด 
14.04 น.            ออกเดนิทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลา 2.15 ชม. (รอบรถไฟอาจมกีารเปลี่ยนแปลง) 

16.13 น.           เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น ้าแซนน์บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซ่ึง
ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่   จากนั้นไดเ้วลาน าท่านถ่ายรุปกบั ถนนชองป์เซลิเซ่ 
ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  

น าท่านถ่ายกบั ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝ่ัง  อิสระให้ท่านเดินชอ้ปป้ิง
สินคา้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก          NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืน ) 

วันทีสิ่บ (10) หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  – ห้างลาฟาแยต์ – ล่องเรือบาโตมูสพร้อมดินเนอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านขึน้ชมวิวบน หอไอเฟล ช้ัน 2 ท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของกรุงปารีสไดอ้ย่างสวยงาม หอไอ
เฟล ถือว่าเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมช่ืีอเสียงท่ีสุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มคีวามสูงทั้งส้ิน 324 
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เมตร และยงัไดก้ลายมาเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของปารีส  (หมายเหตุ : หากระบบปิดการจอง ท่านจะตอ้งมาต่อ
คิวเท่านั้น ขึ้นอยูก่บัหัวหนา้ทวัร์ในการจดัเวลา*)  จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปหอไอเฟลตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านชม พิพธิภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงทีสุ่ด 
และเก่าแก่ท่ีสุด (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  ยรูปป
ระตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไวเ้มื่อปี 1988พิระมิดน้ีจึงกลายเป็นสัญลกัษณข์องลูฟวร์ ทีผู่ม้าเยี่ยมเยือน
จะตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก น าท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลี
โอนาร์โด ดาวนิชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลกัหินอ่อนของกรีกที่ช่ือ Venus de Milo ผลงานขอ
งอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอ
นาร์โด ดาวินชี โบราณวตัถุของอียิปต ์กรีก และโรมนัมากมาย เป็นตน้ 

 
กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

**น าคณะตรวจ PCR TEST เพื่อใชเ้ป็นผลยืนยนัก่อนขึ้นเคร่ืองกลบัประเทศไทย  ** 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลอลาร่ี ลาฟาแยตต์ 
ของฝรั่งเศส ท่ีปัจจุบนัมาสาขากว่า 61 แห่ง มีผูค้นมาใชจ้่ายวนัละ 1,000,000 คน /วนั ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนม
ทุกยี่ห้อต่างมากมาย เชน่ CHANEL, PRADA, LUIS VUITTON, GUCCI, LONGCHAMP 
ARMANI,BOTEGA, แวน่ตารองเทา้,ของเล่นเดก็,นาฬิกา,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางคน์ ้าหอม  ท่านที่ไม่มคีวาม
ประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อป
ป้ิงอยู่กลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงาม  

ค ่า    พิเศษบริการอาหารค ่า ณ ภัคตาคาร ดนิเนอร์สไตล์ ฝร่ังเศสสุดโรแมนตกิขณะล่องเรือไปตามแม่น้า แซน 
(Seine River) ผ่านสถานที่ส าคญัโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล 
พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถน์อร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์เซยแ์ซงวา
ลิด พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 ฯลฯ 
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ที่พัก          NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วันท่ี (11)   ปารีส –จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) สนามบินชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจตัุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซ่ึงเป็นจดุถ่ายรูปอีกดา้นหน่ึงของหอ
ไอเฟลไดอ้ย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจก่อนกลบัเมือง 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 931 

วันท่ี (12)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

16 – 27 มีนาคม 2565 149,900  149,900 144,900 139,900 30,000 
6 – 17 เม.ย. 2565 165,900  165,900 160,900 155,900 30,000 

27 เม.ย. -  8 พ.ค. 2565 155,900  155,900 150,900 145,900 30,000 
4 -15 พ.ค. 2565 155,900  155,900 150,900 145,900 30,000 
18 - 29 พ.ค. 2565 155,900  155,900 150,900 145,900 30,000 

 
 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเทา่นั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 
 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบตัิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน 
9. พนักกงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
10. น ้าด่ืมแจกท่านละ 1 ขวด / วัน 
11. รวมค่า PCR TEST  ก่อนขึน้เคร่ืองกลับประเทศไทย ประมาณ 5000 บาท (หากยกเลิกมาตรการนี้ทางบริษัทคืนให้) 
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อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
5. ค่า PCR-TEST  72 ชม.ก่อนขึ้นเคร่ืองออกจากประเทศไทย 
6. ค่า PCR -TEST และโรงแรมที่พกั 1 คืน เดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย  
 
การจองและการช าระ  

a. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการโอนมาท่ีบริษทั 

b. จากวนัจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั   

หมายเหตุ 
***  กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จริงเท่านั้น 

***  หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 
 
 

การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
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ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดรู้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิทีจ่ะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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