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UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE 12 DAYS (TG) 

อันซีน หมูบ่้านสวย ฝรั่งเศส  
Burgandy – Bordeaux – Dordogne   

Occitanie - Midi Pyrenees 

12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS(TG)(บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม>>  เสน้ทางส าหรบัท่านทีช่ื่นชอบหมู่บา้นเล็กๆ สวยๆ แปลกตา ในยุค

กลาง บรรยากาศโรแมนติค มีปราสาทงดงาม และยงัเป็นเสน้ทางแหง่ไวนข้ึ์นช่ือของโลก  

*** ชิมไวน ์WINE TASTING 2 แควน้ดงัระดบัโลก บอรโ์ด และ เบอรก์นัดี 

>> ชมหมู่บ้าน Saint -Cirq – Lapopie หมู่บ้านสวยเป็นอนัดับ 1 ในบรรดาหมู่บ้านสวยในฝร่ังเศส  (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Rocamadour  หมู่บ้านริมหน้าผาท่ีได้ขึน้ช่ือว่าติดอนัดับ 1 ใน 10 ท่ีสวยท่ีสุดในโลก (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Najac  หมู่บ้านสวยวิวทิวทัศน์งดงาม  (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Samue – en – Auxois หมู่บ้านแห่งปราสาทสุดสวย ของแคว้นเบอร์กนัดี  (Unseen) 
>> ชมเส้นทาง Route des Grands Crus  เส้นทางไวน์ขึน้ช่ือของแคว้นเบอร์กนัดี (Unseen) 
>> ชมปราสาท  Chateau de Clos Vougeot  ปราสาทอายุกว่า 500 ปี ในแหล่งผลติไวน์ Cote d’Or  (Unseen) 
>> ชมเมือง  Saint Emilion เมืองเก่าสุดสวยสมัยโรมันอายุกว่า 2,000 ปี (Unseen)  
>> ชมเมือง Sarlat -la Caneda  เมืองเก่าแก่สุดสวยสีน ้าผึง้ (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Beynac-et-Cazenac  หนึ่งในหมู่บ้านสวยของฝร่ังเศส (Unseen) 
>> ชมเมือง Auxerre  เมืองดังแห่งการผลติไวน์ขาว  Chablis  
>> ชมเมือง Toulouse  เมืองนครสีชมพู  
>> ชมเมือง Bordeaux เมืองหลวงผลติไวน์บอกโดซ์ระดับโลก 
>> ชมเมือง Beaune เมืองหลวงผลติไวน์แคว้นเบอร์กนัดี  
>> ชมเมือง Lyon เมืองใหญ่อนัดับ 2 รองจากกรุงปารีส  
>>  ชมกรุง Paris เมืองหลวงสุดโรแมนติคของประเทศฝร่ังเศส  
 

พกัโรงแรมระดับ 4  ดาว  สบายๆ พกั 2 คืนติดกนั 3 คร้ัง  
พิเศษเมนู 

SEA FOOD / สเต็ก / ไวน ์/ ตบัห่าน  

หอยเอสคาโก ้/ หอยแมลงภู่ / หอยนางรม / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย 
  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง (2)  ปารีส – โอแซร์ - เซมูร์ ออง น๊อกซัวร์ - โบน 
00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 930 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอแซร์ (Auxerre) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอียอนในแควน้บูร์กอญ เมืองศูนยก์ลางทางการคา้
และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตเหลา้องุ่นท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส โดยบา้นเรือนของเมือง
จะมีกล่ินอายแบบเยอรมนันิดๆ สไตล ์Half-Timbered เน่ืองจากเคยถูกปกครองโดยเยอรมนัมา
ก่อน  

 
น าท่านชมมหาวิหารแซงเตเตียน (Cathedrale Saint-Etienne) มหาวิหารสไตลโ์กธิค ท่ีใชเ้วลา
สร้างเกือบ 500 ปี น าท่านชมหอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของแนวก าแพงเมืองและจุดบอกเวลากลางของเมืองมายาวนานหลายศตวรรษ โดยยงัเป็น
เหมือนสัญลกัษณ์ส่ือถึงอิสระเสรีภาพของชาวเมืองอีกดว้ย โดยกรอบและโครงนาฬิกาท าดว้ย
ทองค าผสม บรรยายให้เห็นภาพของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  พร้อม ชิมไวน์ขาว Chablis  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นในยคุกลาง เซมูร์ ออง น๊อกซัวร์  (Semur – en – Auxoise) 
(Unseen) (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) หมู่บา้นท่ีมีประวติัศาสตร์มาอยา่ง
ยาวนาน มีป้อมปราการ ในศตวรรษท่ี13 บา้นเรือนสไตน์ยคุกลางโบราณมีแนวก าแพงลอ้มรอบ
ทั้ง 4 ดา้น มีมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ท่ีตั้งอยูเ่หนือแม่น ้า Armancon 
อยูใ่นจงัหวดัโกต-ดอร์ (cote-d’or) เป็นเมืองท่ีไดรั้บขนานนามวา่เมืองแห่งปราสาทและป้อม
ปราการอนัสวยงาม และยงัเป็นหน่ึงในเส้นทางของการแข่งขนัจกัรยานทางไกลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในช่ือวา่ Tour de France   
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น าท่านเดินเล่นชมเมืองใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัมุมสวยๆของเมืองและใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง โบน (Beaune) เมืองหลวงของแควน้เบอร์กนัดี (ระยะทาง 77 กม. ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.) เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางคา้ไวน์ท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศส ไดช่ื้อวา่เป็น Capital 
of Burgundy wines และถือเป็นเมืองเก่าแก่ และส าคญัในประวติัศาสตร์ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาแห่ง
เขต Cote d’Or  ในท่านช่ืนชมธรรมชาติระหวา่งทางท่านจะผา่นไร่องุ่นท่ีถูกปลูกไว ้2 ขา้งทาง ให้
ช่ืนชมไร่องุ่น สองขา้งทาง  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั MERCURE  HOTEL BEAUNE CENTRE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหต ุ:  เมืองโบน เป็นเมืองเลก็ๆโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอยา้ย
ไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (3) เส้นทาง Route des Grands Crus -  แหล่งผลติไวน์ Cote d’Or   
                     ปราสาท Clos de Vougeot  - Wine Tasting - โบน - โฮสปิคส์ เดอ  - ลียง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทาง ใหท่้านไดช่ื้นชมไร่องุ่นบนเส้นทาง Route des Grands 
Crus เส้นทางแห่งไวน์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของแหล่งผลิตไวน์ Cote d’Or หรือท่ีแปลวา่  Golden 
Slope ในเขตของ Burgundy  น าท่านเขา้สู่เขต Côte de Nuits ถือเป็นแหล่งปลูกไวน์แดง Pinot 
Noir  ท่ีมีช่ือเสียงและดีท่ีสุดใน Cote d’Or มีพื้นท่ีปลูกองุ่นเพียงแค่ 2 ตารางกิโลเมตร จนท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น grand cru  

 
น าท่านเขา้ชม Chateau de Clos Vougeot ปราสาทเก่าแก่อายกุวา่ 500 ปี พื้นท่ี Clos de Vougeot  
เป็นไร่องุ่นท่ีเหล่าสงฆ ์Cistercians หวงแหนอยา่งมากจนตอ้งสร้างก าแพงลอ้มรอบในช่วงปี 
1336 และมาสร้างปราสาทข้ึนภายหลงัในปี 1551  
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ดา้นในของ Chateau de Clos Vougeot  ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ ณ แหล่งปลูกไวน์
แควน้ Burgundy  ในสมยัอดีตแห่งน้ี  จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัไร่องุ่น
สุดลูกหูลูกตา 

 
น าท่านเขา้เยีย่มชมโรงผลิตไวน ์ใหท่้านไดช้มกรรมวิธีและชิมไวน์ท่ีมีช่ือเสียง และใหท่้านได้
เลือกซ้ือตามอธัยาศยั 
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  ใหท่้านไดล้องชิมไวน์ จากทางผูผ้ลิตไวน์มาใหท่้านไดล้ิ้มลอง  

 
จากนั้นน าท่านกลบัสู่เมืองเก่าของเมืองโบน    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้ชมโฮสปิคส์ เดอ โบน (Hospices de Beaune ) หรือ โอเตล็ ดิเญอ เดอ โบน (Hotel- 
Dieu de Beaune) สมยัก่อนคือโรงพยาบาลส าหรับคนจน ก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี14 โดยนิโคลสั 
โรแลงค ์นายกรัฐมนตรีแห่งเบอร์กนัดี ถือวา่เป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในศตวรรษท่ี 
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15 ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑท์างการแพทยแ์ละยงัเป็นท่ีประมูลไวน์ซ่ึงมีมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 19 โดยในช่วงเดือน พ.ย. ของทุกปีจะมีการประมูลไวน์  

 
จากนั้นน าท่านเล่นชมเมืองโบน ใหท่้านถ่ายรูปกบัโบสถ ์Collegiale Basilique Notre Dame 
โบสถป์ระจ าเมืองเก่าแก่ 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ลยีง (Lyon) (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม. 30 
นาที) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศฝร่ังเศสรองจากปารีส อยูท่างตะวนัออกตอนกลาง
ของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโรน และเมืองหลวงของแควน้โรนาลป์ (Rhône-
Alpes) ตั้งอยูร่ะหวา่ง ปารีส กบั มาร์กเซย มีสัญลกัษณ์เป็นสิงโต นอกจากน้ีแลว้เมืองลียงยงัเป็นท่ี
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รู้จกักนัในสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของอาคาร
ประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามจากทุกยคุสมยั เมืองลียงถูกก่อ ตั้งข้ึนโดยพวกโรมนัในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
1 จนกระทัง่องคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดรั้บการบรรจุเมืองลียงไวใ้นรายช่ือของมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1998  

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
ที่พกั  RADISSON BLU  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วนัที่ (4)  ลยีง - แกล์รม็องต์ เซร์ฮอง - ซาร์ลา - ลา – กาเนดา (พกั 2 คืน) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านนัง่ Funiculaire (cable railway) ข้ึนสู่เนินเขา Fourvière Hill ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ มหา
วิหารนอร์ทเธอดามเดอโฟร์วีเยร์ (Basilique Notre Dame de Fourvière) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี
เปรียบเสมือนเป้าหมายของนกัเดินทางท่ีมาเยอืนเมืองลียง วิหารแห่งน้ีมีคนเขา้ไปชมไม่นอ้ยกวา่ 
2 ลา้นคนต่อปี น าท่านเขา้ชมดา้นในมหาวิหาร ซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เพื่อระลึก
ถึงเหล่าทหารกลา้ของฝร่ังเศสท่ีเสียชีวิตในสงครามปรัสเซีย ดา้นในวิหารประดบัตกแต่งดว้ยโม
เสค หินอ่อนและทองค า มีความสวยงามตามแบบคริสตจกัรคาทอลิก   
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จากนั้นน าท่านกลบัสู่ดา้นล่างน าท่านเขา้สู่ จตัุรัส Bellecour (Place Bellecour) เป็นจตัุรัสกลาง
เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส และเป็นท่ีนดัพบยอดฮิตของผูค้นในลียง พื้นท่ีรอบๆ 
ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิก ตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่งแม่น ้าโรห์น 
(Rhone River) และแม่น ้าโซน (Saone River) และส่ิงท่ีสะดุดสายตาและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
จตุัรัสแห่งน้ีไดแ้ก่อนุสาวรียบ์รอนซ์ของพระเจา้หลุยส์ท่ีสิบส่ีในอริยาบทนัง่สง่าอยูบ่นหลงัมา้   

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแกล์รม็องต์ เซร์ฮอง (Clermont-Ferrand) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชม.) เร่ิมแรกทีเดียวเมืองน้ีคือสองเมืองคือเมืองแกลร์มอ็งต ์(Clermont) และเมืองม็



UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้นสวยอนัซีน ฝร่ังเศส 12 วนั   12 | P a g e  

 

องต ์เซร์ฮอง (Montferrand) แต่ในยคุพระเจา้หลุยส์ท่ี 13 ไดร้วมสองเมืองน้ีเขา้ดว้ยกนั เพื่อผนึก
อ านาจใหเ้ขม้แขง็ข้ึน ซ่ึงจริง ๆ แลว้ สองเมืองน้ีก็เกิดมาในยคุต่างกนั เมืองแกลร์มอ็งต ์
(Clermont) ไดก้ าเนิดข้ึนตั้งแต่ยคุอดีตกาล ในขณะท่ีเมืองมอ็งต ์เซร์ฮอง (Montferrand) ไดเ้กิดข้ึน
ในช่วงยคุกลาง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
น าท่านชม มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกล์รม็องต์-เซร์ฮอง (Cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Clermont-Ferrand) เป็นมหาวิหารนิกายโรมนัแคธอลิค สร้างข้ึนในแบบ
ศิลปะแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1248 โดยสถาปนิก Jean Des Champs ดว้ยหินลาวาสีด าซ่ึงท าใหเ้ป็น
เอกลกัษณ์ต่างจากมหาวิหารอ่ืน ๆ ใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 7 ศตวรรษจึงเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงบาง
ช่วงท่ีหยดุก่อสร้างไป หอคอยคู่ยอดแหลมมีความสูง 96.1 เมตร ไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็น
อนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1862 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ซาร์ลา - ลา - กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda)  (ระยะทาง 227 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที) อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง พเิศษ ให้ท่านได้ลิม้ลอง foie Gras ของขึน้ช่ือ 
ที่พกั  HOTEL PLAZA MADELEINE À SARLAT หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พกั 2 คืน)  
                        ** หมายเหต ุโรงแรมมีนอ้ยและหอ้งพกั หากโรงแรมเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง

ขา้งเคียง** 

วนัที่ (5)  ซาร์ลา ลา กาเนดา(Unseen) - รอกามาดูร์ (Unseen) - แบนาเกกาเซอนัก  

(Unseen) - ซาร์ลา ลา กาเนดา  - ชมเมือง  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รอกามาดูร์ (Rocamadour) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 
ชม.)   เป็นเมืองในจงัหวดัลอ็ต (Lot) ในแควน้มีดี-ปีเรเน เป็นเมืองท่ีติด 1 ใน 10 เมืองริมหนา้ผาท่ี
สวยท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพระแม่มารี เป็นท่ีศรัทธาของเหล่านกัแสวงบุญมา
หลายศตวรรษ เป็นท่ีสุดของท่ีสุดท่ีเหล่าผูแ้สวงบุญปรารถนาท่ีจะมาคร้ังหน่ึงในชีวิต โดยความ
อศัจรรยข์องอารามแขวนตวัแนบชิดหนา้ผาถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 11 หนา้หมู่บา้นมีแม่น ้า 
Dordogneไหลผา่น ช่ือดั้งเดิมของหมู่บา้นนั้นมาจาก Roc แปลวา่ หิน หรือ ผา และ Amadour 
แปลวา่ Saint Amador หรือนกับุญ อามาดูร์ ท่ีมีการพบศพท่านไม่เน่าเป่ือย ในปี ค.ศ 1166  
นัน่เอง  เมือง Rocamadour ท่ีน่ีอยูบ่นเส้นทาง Camino de Santiago มุ่งสู่สเปน จากตวัหมู่บา้น
ดา้นล่างจะเป็นทางข้ึนเนิน วิวสวย มีบนัไดใหญ่ข้ึนเขามุ่งหนา้สู่อารามท่ีแขวนตวัอยูบ่นหนา้ผา
ดา้นบนในความสูงระดบัคร่ึงทางจากยอดท่ีมี Chateau อยูบ่นสุด จะมีผูแ้สวงบุญไปสักการะ 
Black Virgin & Child ซ่ึงอยูใ่นวิหาร Notre Dame ของท่ีน่ี   



UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้นสวยอนัซีน ฝร่ังเศส 12 วนั   14 | P a g e  

 

 
จากนั้นน าท่านข้ึนชมโบสถ ์Rocamadour น าท่านชมโบสถต่์าง และความสวยงามของโบสถท่ี์
เรียงรายริมหนา้ผาสวยงาม จากนั้นน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่างน าท่านเดินชมเมืองเก่าถนนสายหลกั
ของเมืองท่ีมีเสน่ห์ชวนหลงใหล อิสระใหท่้านเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง แบนาเกกาเซอนัก (Beynac-et-Cazenac) (ระยะทาง 59 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)  เป็นเมืองในจงัหวดัดอร์ดอญในแควน้อากีแตน ตวัเมืองเป็นท่ีตั้งของ
ปราสาทแบนกั แบนาเกกาเซอนกัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีงดงามท่ีสุดในฝร่ังเศส (Les 
Plus Beaux Villages de France) เมืองมีลกัษณะคลา้ยๆกบัเมือง La Roque Gageac แต่เมืองแบนา
เกกาเซอนกั จะมปราสาทท่ีสมบูรณ์ตั้งอยูเ่หนือตวัเมือง  น าท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั   

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมือง ซาร์ลา - ลา - กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda)  (ระยะทาง 12 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที)  น าท่านเดินชมเมือง Sarlat-la-Caneda หรือเรียกสั้นๆวา่ เมือง 
Sarlat  เมืองสีน ้าผึ้ง สไตล ์Renaissance ในยคุกลางตั้งแต่ศตวรรษท่ี14 บา้นเรือนท่ีปลูกเรียงราย 
มีตรอก ซอก ซอย บา้นเรือนท่ียงัคงมีการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี เปรียบเสมือนวา่ท่านไดย้อ้นอดีต
สู่ยคุกลางอีกคร้ังหน่ึง โดยเมือง Sarlat  เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวต่างนิยมเดินทางมาเพราะ
นอกจากความสวยงามของเมืองแลว้ ซ่ึงท่ีท าใหเ้มือง Sarlat มีช่ือเสียงก็คือ ตวัห่าน หรือ Foie gras 
เดินชมเมืองเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั  HOTEL PLAZA MADELEINE À SARLAT หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พกั 2 คืน)  

วนัที่ (6) ซาร์ลา ลา กาเนดา – แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี (Unseen) - นาฌัก - ตูลูส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี ( Saint -Cirq- Lapopie) (เราคือบริษทัทวัร์
ไทยจดัเขา้ไปเท่ียวทวัร์แรก ) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม. 30 นาที)  เป็นหน่ึง
ในหมู่บา้น Les Plus Beaux Village de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือ
หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส แต่หมู่บา้น Saint -Cirq- Lapopie มีความพเิศษตรงท่ีหมู่บ้านนี้
ได้รับการโหวตว่าเป็น The Best of The Best beautiful villages of France  หรือ หมู่บ้านท่ีสวย
ท่ีสุดของบรรดาหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดของฝร่ังเศส  
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หมู่บ้าน Saint -Cirq- Lapopie แห่งน้ีมีอายหุลายร้อยปี เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีอยูท่่ามกลางป่าเขา
โอบลอ้ม มีชาวบา้นอาศยัอยูป่ระมาณ 250 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยูบ่นหนา้ผาของซอกเขา La vallée 
du Lot ท่ีมีแม่น ้า Lot ไหลผา่น เป็นหมู่บา้นท่ีสร้างตั้งแต่ยคุกลาง ดงันั้นบา้นยงัคงเป็นทรงโบราณ
ท่ีท าจากดิน ปราสาท ก าแพงเมืองเก่า หลกัฐานแห่งประวติัศาสตร์ต่างๆ ท่ียงัหลงเหลืออยูจึ่งได้
ถูกอนุรักษไ์ว ้ใหช้นรุ่นหลงัไดมี้โอกาสไปเยี่ยมชม ซ่ึงในแต่ละปีก็มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนหมู่บา้น
เลก็ๆ กลางป่าเขาแห่งน้ีถึงกวา่ 400,000 คนเลยทีเดียว  
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จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้นเก่าแก่แห่งน้ี ท่านจะเหมือนยอ้นกลบัไปในยคุกลางเลยท่ีเดียว 
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

 
น าท่านเดินทางสู่นาฌัก (Najac) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 50 นาที) เมืองเก่าแก่
ทางตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูแ่นวแม่น ้า Aveyron ตวัหมู่บา้นเป็นเนินเขาพร้อมวิวป้อม
ปราการขนาดใหญ่ของ Chateau de Najac ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี Najac มีความเงียบ
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สงบแต่มีนกัท่องเท่ียวไม่นอ้ยท่ีนิยมเดินทางมาชมเมืองเลก็ท่ีมีเสน่ห์แห่งน้ี และยงัเป็น Les Plus 
Beaux Village de France เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส ท่านจะไดช้มความ
งดงามของบา้นเรือนสมยัยคุกลางท่ียงัคงรักษาไวอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งผลิต
แฮมคุณภาพชั้นยอดอีกดว้ย   

 
น าท่านเดินชมบา้นเรือนของเองนาฌกั ใหท่้านชมความสวยงามของบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษไ์ว้
อยา่งดี  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองตูลูส (Toulouse) (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 1 ชม. 40 
นาที) เมืองหลกัในจงัหวดั Haute-Garonne และเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของฝร่ังเศส น าท่านชม จัตุรัส
กลางเมือง (Place du Capitole) เป็นจตัุรัสกวา้งใหญ่มาก ตั้งอยูก่ลางเมือง สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือ
ศตวรรษท่ี 18 เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบา้นเรือนผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นร้อยๆ หลงัคา
เรือน แต่ถูกท าลายร้ือลงเพื่อสร้างเป็นจตุัรัสใหญ่น้ีข้ึนแทน   

 
ชม มหาวิหารแซงต์ แซร์แนง (La Basilique Saint-Sernin) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 11-13 เป็น
สถาปัตยกรรมโรมนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปซ่ึงไดรั้บการอนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียนยเูนสโกเป็นมรดก
โลก ตั้งแต่ปี 1998 มหาวหิารแห่งน้ีเป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งศิลปะโรมนัและ
โกธิค กล่าวคือมีหอระฆงัสูงทรงแปดเหล่ียม เป็นศิลปะแบบโกธิค ขณะท่ีตวัวิหารเป็นศิลปะ
โรมนั ตามช่ือมหาวิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อบูชานกับุญแชงต ์แซร์แนง และโบสถน้ี์เป็นท่ีตั้งศพ
ของเขา เม่ือคร้ังยงัมีชีวิตอยูน่กับุญแชงตแ์ซร์แนง เป็นบิชอปคนแรกของเมืองตูลูส ถูกพวกนอก
รีตจบัไปและบงัคบัใหน้บัถือรูปเคารพอ่ืน แต่เขาขดัขืนจึงถูกทรมานดว้ยผกูมดัไวก้บัววักระทิง
แลว้ใหว่ิ้งไปทัว่เมืองจนเขาขาดใจตาย ในท่ีสุดววัมาหยดุตรงท่ีเป็นท่ีตั้งของโบสถน้ี์ในปัจจุบนั  
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  PULLMAN TOULOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วนัที่(7) ตูลูส  – แซ็ง เตมียง – ชมโรงผลติไวน์ - บอร์โด  (พกั 2 คืน)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง เตมียง ( Saint Emilion) ชุมชนหินโบราณ จงัหวดั 
Gironde แควน้ Aquitaine  เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่ก่อนยคุประวติัศาสตร์  เป็นชุมชน
แห่งการผลิตไวน์แดงข้ึนช่ือ (ระยะทาง 232 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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น าท่านชมเมือง แซ็งเตมียง เมืองศูนยก์ลางแห่งการผลิตไวน์แดงข้ึนช่ือ โดยองุ่นพนัธ์ุ merlot  
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 โดยนกับุญ Emilion ผูม้าบุกเบิกแสวงบุญ และก่อตั้งชุมชนในการผลิตไวน์
จ าหน่าย ดว้ยความเก่าแก่ของบา้นเรือนท่ีถูกอนุรักษอ์ยา่งดี บา้นเรือนสร้างเรียงรายกนัตามเนิน
เขาท่ีลอ้มรอบดว้ยไร่องุ่น ถนนในเมืองสายแคบๆ ลดัเลาะเขา้ไปในเมืองเก่า  มีทั้งโบสถเ์ก่าแก่
ประจ าเมืองถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12  มีก าแพงเมืองโบราณ ดว้ยความสวยงามทั้ง
สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและวฒันธรรมการผลิตไวน์คุณภาพดีมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบนัท าให้
เมือง แซ็งเตมียง ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคก์ารยเูนสโก ้(Unesco) อีกดว้ย   

 
จากนั้นท าท่านเขา้ชมการผลิตไวน์และลองล้ิมชิมรสไวน์ข้ึนช่ือของเมืองแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้
ท่านเดินชมเมือง ตามอธัยาศยั  
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น าท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โด (Bordeaux) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)แควน้ 
Aquitaine  เมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ากาโรนน์ ( Garonne) และอยูริ่มฝ่ังทะเลเป็นเมืองท่ีมีความส าคญั
ดว้ยเป็นเมืองท่าการคา้ ตั้งแต่ก่อนยคุโรมนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 7 ของฝร่ังเศส ไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยเูนสโก ้(UNESCO ) 

 



UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้นสวยอนัซีน ฝร่ังเศส 12 วนั   24 | P a g e  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั          RADISSON BLU HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ (8) บอร์โด - Château Pichon Baron - ปาเล่ส์ เดอ ลา บูส - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 
น าท่านเดินทางสู่ Château Pichon Baron อีกหน่ึงไร่ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงของไวน์บอร์โด ใหท่้าน
ไดช้มกรรมวิธีผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งน้ีพร้อมชิมไวน์ข้ึนช่ือจนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  

 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบอร์โด น าท่านชม ปาเล่ส์ เดอ ลา บูส (Palais de la Bourse)  อีกหน่ึง
ปราสาทสวยๆ ในเมืองบอร์โด  ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 อาคารสถาปัตยกรรมช้ินเอกของ 
Ange-Jacques Gabrie ออกแบบไดอ้ยา่งกวา้งใหญ่ สวย มีเอกลกัษณ์ ไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็น
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มรดกโลกในปี ค.ศ.2007 ดา้นหนา้ปราสาท มีลานน ้ากวา้งท่ีใส สวยงามสะทอ้นตวัปราสาท ยิง่ถา้
กอ้นเมฆดา้นหลงัปราสาท สะทอ้นลงมาในน ้ายิง่สวยเหมือนกระจกเงา (The Water Mirror) 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมเมือง บอร์โด ชมจัตุรัส พลาส เดอ ลา บูร์ซ ( Place de la Bourse ) ท่ีสวยงาม เป็นศูนย์
รวมของชาวเมือง มาพกัผอ่นเดินเล่น สามารถถ่ายรูปไดอ้ยา่งสวยงามกบัอาคารส าคญัๆท่ีเรียงราย 
เช่น อาคารรัฐสภา ท่ีท าการราชการต่างๆ  
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ชมสะพานแสนสวย ปิแอร์(Pont de Pierre) ชมแกรนดเ์ธียร์เตอร์ท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบ
คลาสสิค สร้างในศตวรรษท่ี 18  

 
ชมยา่นการคา้ เพลิดเพลินเดินชมย่านถนนแซงท์คาเทอรีน (Rue Sainte-Catherine) ตลอดความ
ยาว 1กม. บนถนนเส้นน้ีสองฝ่ังถนนเรียงรายไปดว้ยร้านคา้นานาชนิด ร้านสินคา้แบรนดเ์นม 
ต่างๆ ร้านขายของแฟชัน่ และหา้งสรรพสินคา้ แกลเลอร่ีลาฟาแยตต ์ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั หรือเลือกซ้ือขนม อาหารพื้นเมือง หรือชิมไวน์ เลือกซ้ือไวน์จากร้านไวน์ท่ีมีอยูม่ากมาย
ในยา่นน้ี อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          RADISSON BLU HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ (9) บอร์โด - น่ังรถไฟ TGV -  ปารีส  - ล่องเรือบาตามูช - ปารีส (พัก 2 คืน)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
                           จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบอร์โด 
09.46 น.            ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลา 2.05 ชม.  
                         (หมายเหตุ รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
11.52 น.           เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยุบ่นแม่น ้ าแซนน์บริเวณตอน

เหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี 
เมืองปารีสมหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่    

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลเิซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไป
ดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  น าท่านถ่ายกบั ประตูชัย 
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝ่ัง อิสระใหท่้านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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จากนั้นใหท่้านไดมี้เวลาเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นม และ
สินคา้หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ไดซ่ึ้ง
มีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆใหท่้านไดถ่้ายรูปเล่น 

 
เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่น ้าแซนน์ ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความ
งามของทศันียภาพของนครปารีส ไดช่ื้อว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม
สถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ ์และท าให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงาม
แห่งหน่ึงของโลกงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนขึน้สูงกว่าปกติหรือมี
เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้) 
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (10) ปารีส - ชมเมือง - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอนัดบัหน่ึงในการ
ถ่ายภาพหอไอเฟล เน่ืองจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยูบ่นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะชองส์เดอ
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มาร์ส และดว้ยขนาดอนักวา้งใหญ่ของสวน บวกกบัสนามหญา้สีเขียวขจี และตน้ไมห้ลากหลาย
ชนิดในบริเวณรอบๆ ท าใหทุ้กคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลไดอ้ยา่งไม่ยาก 
จากนั้นน าท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 
Rue de l'Université ซ่ึงจากจุดถนน 2 ฝ่ังซา้ยขวาของหอไอเฟล จากจุดน้ีเราจะไดภ้าพของอาคาร
เก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝ่ังท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายหุลายร้อยปีท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte) น าท่านนัง่รถรางขึน้สู่เนนิเขาสูง 130 เมตร 
ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of 
Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศสท่ี
เสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine 
สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจ
กล่าววา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์และ เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปิน
ทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี19 ผลงานศิลปะไดมี้การ
สร้างสรรคจา์กท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก  
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อิสระใหทุ้กท่านไดพ้ลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้ง
ทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียงอิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศและเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกต่างๆ 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าช่ือดงัเปิดใหม่  La Samaritaine ไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการอีก
คร้ังเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2021 หา้งท่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art 



UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE 12 DAY (TG) หมู่บา้นสวยอนัซีน ฝร่ังเศส 12 วนั   32 | P a g e  

 

Nouveau และ Art Déco ซ่ึงถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี จนไดถู้ก
ข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  
หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตร์แห่งใหม่ท่ีเนน้ย  ้าถึงเสน่ห์ของชุมชน
ชาวปารีส ไม่วา่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์และมีนิทรรศการ
ท่ีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอดของฝร่ังเศส ท่ีปัจจุบนัมีสาขากวา่ 61 แห่ง มีผูค้นมาใชจ่้ายวนั
ละ 1,000,000 คน /วนั ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมแทบจะทุกยีห่อ้ต่างมากมาย เช่น HERMES , 
PRADA,LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แวน่ตารองเทา้,
ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางค ์น ้าหอม  

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ ด  
ที่พกั          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (11)    ปารีส– สนามบินชาร์ลเดอโกล  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์
โกล เพื่อท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที่ TG 931 

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

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

31 มีนาคม – 11 เมษายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 

19 – 30 เมษายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 

3 – 14 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 

30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในเมืองเลก็ๆส่วนใหญ่ ไม่มีหอ้งพกั 3 เตียง 
ทางโรงแรมบังคบัให้เปิด 2 ห้องเท่านั้น (ช าระค่าพกัเดี่ยวเพิม่) 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน 
9. พนักกงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมแจกท่านละ 1 ขวด / วัน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

 
การจองและการช าระ  

a. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการโอนมาท่ีบริษทั 

b. จากวนัจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั   

หมายเหตุ 
***  กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

***  หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

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

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้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 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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