
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

แรงส์ - อาเมยีง - ออ็งเฟลอร์ - โดวลิล์ - ดนิอน - รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์  
เข้าชมชมความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารมองท์ แซง มเิชล - ชมปราสาทแสนสวย แห่ง ลุ่มแม่นํา้ลวัร์  

บอร์โดซ์ - ชิมไวน์รสเลศิ - ออ็งกแูลม - ลมิอฌ - ออร์เลออ็ง  



เมนูพเิศษ...กุ้งมงักร, สเต๊กเน้ือฝร่ังเศส และ Moules à la Marinière (หอยแมลงภู่อบ), ซีฟู๊ดรสเลศิ                                                  
ออกเดนิทางวนัที่ 

07-17 เม.ย.//30 เม.ย.-10 พ.ค.//14-24 พ.ค.//02-12 ม.ิย.//02-12 ก.ค.//18-28 ก.ค. 
08-18 ส.ค.//17-27 ก.ย.//08-18 ต.ค.//22 ต.ค.-01 พ.ย. 2563 

(กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

World Premium 
 โรงแรมที่พักแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 
 บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
 อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ *** 
 อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
 อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 

 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์สาย

การบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2  ปารีส – แรงส์ – ชมเมือง – อาเมียง – ชมเมือง 
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   
 นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์” (Reims) (143 กม.) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ใน

ประเทศฝร่ังเศส  ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสาํคญั
ระหวา่งสมยัจกัรวรรดิโรมนั ชม “มหา
วหิารแร็งส์ ” เป็นอาสนวหิารสาํคญัของ
เมืองแร็งส์ จหัวดั มาร์น ประเทศฝร่ังเศส 
ที่เคยใชใ้นพธีิสวมมงกุฎกษตัริยข์อง
ประเทศฝร่ังเศส มหาวหิารสร้างเสร็จเม่ือ
ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 13  และไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1991 ชม 
(ดา้นนอก ) พระราชวงัโต (Tau Palace) 
ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหวา่งปี 1498 ถึง 
1509 ที่มีความสาํคญัต่อราชวงศ์ ฝร่ังเศส 



โดยเฉพาะเร่ืองของพธีิบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นสถานที่ในการพาํนกัของ กษตัริยก่์อนที่จะเขา้สู่พธีิบรม
ราชาภิเษก ซ่ึงจะจดัขึ้นในมหาวหิารแร็งส์นาํท่านนาํท่านถ่ายรูปกบัประตูชยัเมืองแรงส์ จากนั้นชม ประตูชยัประจาํ
เมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างที่ถือไดว้า่เป็นอนุสาวรียท์ี่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ ซ่ึงคนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีวา่ 
ประตูดาวองัคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวองัคาร ถือวา่เป็นเป็นคนหน่ึงใน 4 ประตูโรมนัที่มีความงดงามมาก
ของฝร่ังเศส   จากนั้นไปชม โบสถ ์เซนต ์แร็งส์ (Saint Remi Basilica) อีกหน่ึงคริสตจกัรที่สร้างแด่ สมเด็จพระ
สนัตะปาปาลีโอที่ 9 ซ่ึงเร่ิมมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1099 ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียท์าง
ประวตัิศาสตร์ เม่ือปี 1841 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออก เดินทางสู่ เมือง  “อาเมียงส์ ” (Amiens ) (174 กม.) เมืองหลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผา่

แฟรงก ์ชนเผา่ที่สาํคญัของประเทศฝร่ังเศส
โบราณ และยงัเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์
ที่เตม็ไปดว้ยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหา
วหิารกอธิคที่งดงามมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศฝร่ังเศส  ชมมหาวหิารโนเทรอดาม
แห่งอาเมียงส์ หรื อ  มหาวหิารอาเมียงส์ 
(Amiens Cathedral ) มหาวหิารที่สร้างใน
สไตลโ์กธิคแบบ  "คลาสสิค " ที่สร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 13 มหาวหิารอาเมียงส์ ยงั
ถือวา่เป็นมหาวหิารที่มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ที่สุดในประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ยต่อมา มหาวหิารอาเมียงส์ไดรั้บ
การรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1981 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั:  Hotel Mercure Amiens Cathedrale / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  อาเมียง – รูออ็ง– ออ็งเฟลอร์ – โดวลิล์ – มองค์แซงมิเชล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ROUEN (110 กม.) ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของนอร์

ม็องดีทางตอนเหนือของฝร่ังเศส ในปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี ชมมหาวหิารรูอ็อง มีอีกช่ือ
หน่ึงวา่ “ นอทเตอดมั- เดอ- รูอ็อง 
(NORTE- DAME DE ROUEN )” เป็น
วหิารโรมนัคาทอลิคแบบโกธิค 
(GOTHIC ) ซ่ึงแต่เดิมเป็นโบสถท์ี่ถูก
สร้างดว้ยศิลปะแบบโรมาเนสท ์ปัจจุบนัที่
เป็นศิลปะแบบโกธิคนั้นสร้างขึ้นภายหลงั
ในศตวรรษที่ 12 โดยใชเ้วลาก่อสร้าง 361 



ปี (ปี ค .ศ 1145 ถึง ค .ศ 1506) มีมหาวหิารรูอ็องเป็นที่ฝังพระศพของพระเจา้ริชาร์ด ใจสิงห์ (RICHARD THE 
LIONHEART ) แต่มีเฉพาะส่วนหวัใจเท่านั้น ส่วนอ่ืนๆ ถูกฝังไวท้ี่เมือง ANJOU  ชม Gros Horloge คือนาฬิกา
เก่าแก่ของเมืองรูอ็อง ประดบัอยูเ่หนือซุม้ทางลอดที่ถนน Rue de Gros Horloge ช่ืนชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์
และงานศิลปะเคลือบทองอนัสุดวจิิตรของนาฬิกา จากน้ันเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ “Honfleur” (90 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านชมเมือง “อ็องเฟลอร์” เมืองท่าในแควน้ Normandy (นอร์มงัดี ) ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีทาํให้ เป็นที่

โปรดปรานของศิลปินต่างๆ ที่แวะเวยีนมาพกั
อาศยัที่น่ี  เช่น Gustaf Coubert , Eugene 
Boudin และ Claude Monet เป็นตน้ ชมท่าเรือ
เก่าแก่ Old Port Vieux Bassin ในสมยัก่อน
ท่าเรือแห่งน้ีเป็นที่ตั้งของป้อมปราการ "Reef 
Nang" สร้างขึ้นเพือ่จุดประสงคท์างทหารเพือ่
ป้องกนัเมือง และยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการ
ทหารที่สาํคญัอีกแห่งใ นยคุสมยักลางอีกดว้ย 
ท่าเรือน้ีเป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งแม่นํ้ าแซน 
(Seine) และช่องแคบองักฤษ (The English Channel ) จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองโดวิลส์ “Deauville”  (17 
กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหน่ึงที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยูเ่ป็นประจาํ เดิน
เที่ยวชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดลอ้มไปดว้ยกล่ินอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ 
“เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel  (110 กม.)  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière ’ หรือหอยแมลงภู่อบ สไตล์ฝร่ังเศส  
พร้อมเคร่ืองเคยีง ไวน์ขาวท้องถิ่น  

ที่พกั:  Mercure Mont Saint Michel/หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4  มองค์แซงมิเชล – ดนีอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านชมชมเกาะมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel  เมืองปราสาทแสนสวยที่อยูบ่นเกาะกลางทะเล  ท่านได้

เก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคและความ
ประทบัใจ ชม “โบสถ ์มองแซงมิเชล ” ที่ทอดตวั
ยาวอยูบ่นเกาะกลางทะเลที่สวยงาม วหิารที่ตั้งอยู่
บนเกาะโดดเด่ียว กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก 
บริเวณ แควน้น อร์มองดี ของประเทศฝร่ังเศส 
ไดรั้บประกาศ ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979   
หากนํ้ าลดระดบัลง ท่านสามารถเดินจากฝ่ังสู่
ปราสาทไดเ้พยีงพริบตา ซ่ึงเปรียบเสมือนสะพาน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


แห่งธรรมชาติที่เปิดปิดโดยธรรมชาติใหท้่าน จากน้ันเดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 กม.)  
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านชมเมืองดีนอน เมืองสวยที่ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าแรนซ์ ตวัเมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีกาํแพงลอ้มรอบ

อยูใ่น  เป็นเมืองที่งดงามที่สุดใน แคว้นในบริตตานีเมืองยคุกลางแห่งน้ีมี สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในบริตตานีซ่ึงมี
อาคารยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษที่ 13 กาํแพงเมืองเดิม
จาํนวนมากยงัคงสภาพเดิมไว้ อิสระทุกท่านเดินเล่น
ชมเมืองโดยรอบ จากน้ันทําท่าน ออกเดินทางสู่เมือง  
รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ (Rochefort-en-Terre) (105 
กม.) เมืองทีไ่ดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นที่
สวยที่สุดในฝร่ังเศสและเป็น เหตุผลหน่ึง  ในการมา
เยอืนมากที่สุดของแควน้บริตตานี นาํท่านเดินไปตาม
ถนน อิฐดั้งเดิม เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่านจะไดเ้ห็น
บา้นเรือนยคุกลางที่สร้างดว้ยหินอายกุวา่ 500 ปี ที่
ปัจจุบนักลายเป็นร้านคา้ ร้านกาแฟ ที่คอยตอ้นรับ
นกัท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ประดบัไปดว้ยไมด้อกไม้
ประดบัอย่ างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตวัเมือง
ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่
เมือง “น็องต์ ” Nantes (103  กม .)  เมืองหลวงของ
จงัหวดัลวัรัตล็องติกในแควน้เปอีเดอลาลวัร์ในประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าลวัร์ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส  
นําท่านชม (ด้านนอก) ของปราสาท “ดุ๊กแห่งบริตตานี ” (Chateau of the dukes of Brittany in Nantes) ปราสาท
ขนาดใหญ่ริมแม่นํ้ าลวัร์ ที่ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรม
ฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 1862 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Radisson Blu Hotel, Nantes / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด – ตูร์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านออกเดินทางสู่ลุ่มแม่นํ้าลัวร์ เข้าชมปราสาท

ที่ยิ่งใหญ่นี้คือ “ปราสาทเชอนองโซ ” (CHATEAU 
CHENONCEAU ) (210 กม.)  เป็นปราสาทเก่าแก่ 
มีอายมุากกวา่ 400 ปี ตวัปราสาทเป็นการออกแบบ
ก่อสร้างที่ผสมผสานระหวา่งศิลปะเรเนอซองส์กบั
ศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ท่านจะได้
ชมความงดงามอยา่งเลอค่าทั้งดา้นนอกและภายใน



ปราสาทอยา่งจุใจและเพลิดเพลินกบัตาํนานของความเป็นมาที่น่าสนใจก่อนปล่อยเวลาใหท้่านวาดฝันเก็บภาพอนั
สวยงามอนัแสนสุดประทบัใจ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านเข้า ชม “ปราสาทชอมบอร์ด  “CHATEAU CHAMBORD ” (58 กม .)   โดยโคร่งร่างของตวั

ปราสาทไดรั้บการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวนิชี  การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตวัปราสาทเร่ิมสร้าง
หลงัจากเขาส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน Dominigue de Cortone  สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงานไดน้าํเคา้โครงน้ีไป
ปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลงัดาวนิ
ชี เสียชีวติ 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซวัส์ 
ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519  
*** หากปราสาท ใดปิดทางบ ริษัทขอ
เปลี่ยนเป็นเข้า ชมปราสาท อองบัวร์  
แทน *** จากน้ันนําท่านเดิน ทางเข้าสู่
เมืองตูร์  (Tour) (78 กม.)  เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยคุ
กลาง  โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นแม่นํ้ า
ลวัร์ (Loire River ) ในอดีตเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัในช่วง
ตน้ศตวรรษที่ 1 นัน่จึงส่งผลใหเ้มือง
ตูร์เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่ม
แม่นํ้ าลวัร์ที่สาํคญัเมืองหน่ึงของ
ประเทศ  ชมความงดงามของ "วหิาร
ตูร์" ( Tours Cathedral ) หรือ วหิาร
เซนต ์แกไทน์ ( Saint- Gatien ' s 
Cathedral ) ที่สร้างขึ้นเพือ่ทุ่มเทใหก้บั
นกับุญเซนต ์แกไทน์ (Saint Gatien ) วหิารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหวา่ง 1170 -  1547 ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของสะพาน
ขา้มแม่นํ้ าลวัร์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวหิารตูร์ลว้นแลว้แต่สร้างขึ้นในแบบศิลปะแบบกอธิค ต่อมาวหิารตูร์
ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรียท์ างประวตัิศาสตร์ในปี 1862 เขา้สู่ยา่น เมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจกลางของ
เมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจตุัรัส  Plumereau ที่มีช่ือเสียงของเมืองตูร์ โดยจตุัรัสถูกโอบลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคาร
บา้นเรือนยคุกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอะยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร    

พกัที่:  Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 



วนัที่5  ตูร์ – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux ) (349 กม.) เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส 

ริมแม่นํ้ ากาโรนน์ ( Garonne ) และอยูริ่มฝ่ังทะเลเป็นเมืองที่มีความสาํคญัดว้ยเป็นเมืองท่าการคา้ตั้งแต่ก่อนยคุ
โรมนั  นอกจากน้ีแลว้เมืองบอร์กโดซ์ยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัฌีรงด ์(Gironde) และเมืองหลวงของของแควน้
อากีแตน (Aquitaine) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเน้ือวัวกรุณา
แจ้งแผนกเซลล์ ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย Bordeaux Vineyards Wine Tasting สมัผสั  บรรยาการไร่องุ่นของแท ้ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ใหท้่านไดช้ม
ไวน์รสชาติเยีย่ม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และ รับความรู้เก่ียวกบัการผลิตไวน์ชั้นเยีย่ม
ของแ ควน้  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านกลบัเขา้
ตวัเมือง  นําท่านเที่ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ 
หรือ เมืองท่าพระจันทร์  (Port of the 
Moon) ถือวา่เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวที่
สาํคญัในฝร่ังเศส ซ่ึง ในปี 2007 เมืองบอร์ก
โดซ์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดกโลกใน
ฐานะเมือง ประวตัิศาสตร์  ที่ยงัมีผูอ้ยู่ อาศยั 
ชุมชนเมืองและยา่นสถาปัตยกรรมที่โดด
เด่น นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพาน
ปิแอร์ (Pont de Pierre ) หรือ "สะพานหิน " 
(Stone Bridge ) โดยสะพานน้ี ถูกสร้างขึ้น
เพือ่ใชใ้นการขา้มแม่นํ้ าการอน (Garonne 
River) ปัจจุบนัสะพานน้ี ถือวา่เป็นอีกหน่ึง
สญัลกัษณ์ที่สาํคญัขอ งเมือง บอร์กโดซ์ 
จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โรงละครแก
รนดเ์ธียเตอร์ เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่า
ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในทวปียโุรป จากนั้น
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัวหิารบอร์กโดซ์ 
(Bordeaux Cathedral ) ที่ตั้งอยูใ่นใจกลาง
เมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  บอร์โดซ์ – ออ็งกแูลม – ลมิอฌ – ออร์เลออ็ง 



เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” (110 กม.)  เมืองในแควน้ Nouvelle- Aquitaine ทางตะวนัตก

เฉียงใตข้องฝร่ังเศส  ชมวหิารอ็องกู
แลม (Cathédrale d'Angoulême) 
หรือ วหิารนกับุญเปโตรแห่งอ็องกู
แลม (Cathédrale Saint-Pierre 
d'Angoulême) วหิาร
โรมนัคาทอลิก ที่สร้างใน
สถาปัตยกรรม แบบโรมาเนสก ์
สร้าง ในปี ค .ศ. 1017 จากน้ัน นํา
ท่านออก เดินทางสู่ เมืองลิมอฌ 
(Limoges) (100 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองที่มีช่ือเสียงทางด้านกระเบ้ืองเคลือบมาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 18 นาํท่านชมยา่นใจ

กลางเมือง นาํท่านถ่ายรูปกบัมหา
วหิารแซ็งเตเตียน  แห่ง  ลีมอฌ (St 
Etienne Cathedral of Limoges) 
มหาวหิารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใน
แบบโกธิค โดยเร่ิมตน้สร้างขึ้นใน 
1273 แลว้เสร็จในปี 1888 ประกอบ
ไปดว้ยหอระฆงัแปดเหล่ียมที่
ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซอง ส์ 
จากน้ัน นําท่านออก เดินสู่เมือง  
“ออร์เลอ็องส์” (Orleans) (230 กม.) เมืองหลกัของจงัหวดัลวัแรในแควน้ซ็องทร์-วาลเดอลวัร์ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hotel Novotel Orléans St Jean de Braye / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่8  ออร์เลออ็ง – ชมเมือง – คฤหาสน์โว เลอ วกีงต์ – ปารีส 
 มหาวหิารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่นํา้แซนน์พร้อมดนิเนอร์สุดหรู 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   



 จากน้ันนําท่านชมเมืองออร์เลอ็อง เมืองที่ตั้งอยูริ่ม ฝ่ังแม่นํ้ าลวัร์ เป็นเมืองที่มีความสาํคญัในประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส 
ในศตวรรษที่  15 โจน ออฟ อา ร์ค  วรีสตรีผูน้าํ
กองทพัฝร่ังเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพือ่ตอบโต้
และขบัไล่กองทพัองักฤษที่ยดึลอ้มเมืองอยูจ่น
ไดรั้บชยัชนะ ชมยา่นการคา้ ชมมหาวหิารเซ็นต์
ครัวร์ แห่งเมืองออร์เ ลอ็องที่ยิง่ใหญ่สวยงามดว้ย
ศิลปะแบบกอธิค  ได้เวลาสมควรนําท่าน ออก
เดินทางสู่เมืองแม็งซ่ี (Maincy) (140 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านเข้าชม  “คฤหาสน์โว- เลอ-วีกงต์ ” Château de Vaux- le-Vicomte  ที่สร้างขึ้นระหวา่งปี 1658 – 1611 

สาํหรับนีกอลา ฟูแก มาร์ควสิแห่งเบลเลออีล ไวเคานตแ์ห่งเมอเลิงและโว ผูเ้ป็นเสนาบดีกระทรวงการคลงัในพระ
เจา้หลุยส์ที่ 14 เป็น คฤหาสน์ ที่ก่อสร้างอยา่ง
หรูหราโอ่อ่าและยิง่ใหญ่ที่สุดในฝร่ังเศสรองจาก
พระราชวงัแมซง Château de Maisons  จากนั้น
เดินทางเขา้สู่กรุงปารีส  (61 กม .) นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต ” (Montmarte) เป็น
เนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น
จุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร
เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวหิารพระ
หฤทยั  ที่สร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่
ชาวฝร่ังเศส ที่เสียชีวติจากสงครามกบัป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั -  ไบเซน
ไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบน
เนิน เขามองมาร์ต นาํท่านชมความงามของววิ 
สวยของปารีส จนอาจกล่าววา่ เนินเ ขามองมาร์ต
เป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความ
ฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การ
สร้างสรรคจ์ากที่น่ีเป็นจาํนวนมาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์
ตตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของที่
ระลึกต่างๆ  



คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝร่ังเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่นํ้าแซน (Seine 
River) สถานที่สําคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของ
แม่นํ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่
การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็น
มหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอ
ไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอ
วิลส์ เกาะเซ็นต์หลุ ยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอ ดาม 
พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาลีด้ พระราชวังบูร์
บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ  

พกัที่:  Pullman Paris Tour Eiffel Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9 ขึน้ชมววิบนหอไอเฟล – ชมเมือง  – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 หลังอาหาร เช้านําท่านขึน้ลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟล  พร้อมชมววิมหานครปารีส  จากมุมสูง  2 จากนั้น ชมลาน

ประวตัิศาสตร์ “จตัุรัสคองคอร์ด ” Place de la 
Concorde ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี
องัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวติโดยกิโยตินใน
สมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ 
” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร
ที่ร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือ
วา่เป็นถนนที่ติดอนัดบัสวยที่สุดในโลก ใหท้่านได้
ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล ” สญัลกัษณ์อนั โดดเด่น
ของมหานครปารีส บริเวณ“จตัุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานาชนิด อาทิ 

นํ้ าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองสาํอาง จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัที่หา้งสรรพสินคา้ แกลลารี- ลาฟาแยตต ์
Galerie Lafayette 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Pullman Paris Tour Eiffel Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่10  ปารีส – สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 



 พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพือ่ออกเดินทางสู่สนามบิน  (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย )เพือ่ใหท้่านไดมี้เวลาทาํ TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

13.05 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 

วนัที่11 สนามบินสุวรรณภูมิ  
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสิ นใจ ณ 
ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

07-17 เม.ย. 2563 118,900 118,900 113,900 28,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 116,900 116,900 111,900 28,900 

ก.ค.-ต.ค. 2563 119,900 119,900 114,900 30,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า และราคา

โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 11 วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  



เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง   ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่

สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า  หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ 
ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่ าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแ ก่
ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์   / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา /มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง สองคน  
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจา กทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


