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เนนเดินทางสบาย มีเวลาชมเมือง ชอปปง ไมตองรีบ เหมาะกับครอบครัว
 นําคณะเที่ยวชมดินแดนปราสาทงานแหงลุมแมน้ําลัวรชวงใบไมเปลี่ยนสี
 ถายภาพปราสาทชองบอรดตนแบบปราสาทเรื่องโฉมงามกับเจาชายอสูร
 นําคณะเขาชมปราสาทเชอนงโซปราสาทที่สวยงามที่สุดในลุมน้ําลัวร
 นําคณะเที่ยวเมืองตูรที่ความสวยงามของศิลปะในยุคกลางริมฝงแมน้ําลัวร
 นําคณะเที่ยวชมมงแซ็งมีแชลมรดกโลกที่ความสําคัญทางประวัติศาสตร
 นําคณะเที่ยวชมเมืองโดวิลลเมืองริมฝงทะเลแสนสวยเขตนอรมังดี
 นําคณะเที่ยวชม หนาผางวงชาง UNSEEN เมืองเอทเทรเทาท
 นําคณะเที่ยวชมเมืองรูอ็อง เมืองกําเนิดวีรสตรีเลื่องชื่อ โจน ออฟ อารค
 นําคณะเที่ยวชม มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
 นําคณะเที่ยวชมสวนสนุกดีสนียแลนด(เขาชม2โซน ดีสนียปารค และสตูดิโอ)

***หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100% อาหารดี พักโรงแรมระดับ4ดาว★★★★
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
12-19 ต.ค./19-26 ต.ค.
จัด2ชวง เฉพาะเดือนตุลาคม เทานั้น! หามพลาด!
***โรงแรม และตั๋วชวงปดเทอมแนนมากๆครับ ควรจองลวงหนา ทานจะไมผิดหวัง***
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วันแรกของการเดินทาง(1)

สนามบินสุวรรณภูม-ิ ปารีส(ฝรัง่ เศส) บินตรงโดยA380

21.00 น.

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
00.05 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโรม...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg930(บินตรง)
***นําคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมชวงเชา...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) ปารีส-ปราสาทงามแหงลุมน้าํ ลัวร-ถายรูปปราสาทชอมบอรด
เขาชมปราสาทเชอรนองโซUNSEEN-ตูร( ฝรัง่ เศส)
07.10 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานชาร์ลเดอร์โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นํ า คณะออกเดิ น ทางโดยรถโค ช สู ดิ น แดนปราสาทงานแห ง ลุ ม แม น้ํ า ลั ว ร เป็ นบริ เวณทาง
ตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝรั่งเศสที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันดีจากคุณค่าของสถาปั ตยกรรม และเมืองโบราณที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ที่รวมทั้งเมืองมงต์โซโร, อองบัวส์, อองแชร์ , บลัวส์, ชินง, นานต์ส์, ออร์ เลอองส์, โซ
มัวร์ และ ตู ร์ แต่ ที่สําคัญ คื อพระราชวัง, วัง, ปราสาท และคฤหาสน์ ต่างๆ ที่ มีชื่อเสี ยงเลื่ องลื อไปทั่วโลกที่ รวมทั้ง

พระราชวังชองบอร์ ด หรื อ วังเชอนงโซซื่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ สะท้อนให้เห็ นถึ งความรุ่ งเรื องทางวัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศสในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาและยุคเรื องปัญญาที่มีต่อการออกแบบและการสร้างสถาปัตยกรรม เดินทาง2ช.ม.15นาที
เที่ยวชมพรอมถายภาพเปนที่ระลึกกับ ปราสาทชองบอรด ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในลุ่มแม่ นํ้า
ลั ว ร์ คื อ “ ปราสาทชองบอร์ ด (Chateau de Chambord)” ต้ น แบบ
ปราสาทการ์ ตู น เรื่ อ ง Beauty and the Beast โฉมงามกับ เจ้าชายอสู ร
ของ Walt Disneyเป็ นปราสาทที่ สวยที่ สุดในโลกเป็ นอัน ดับที่ 2 รอง
จากปราสาทดิ สนี ยแ์ ลนด์ หรื อ Neuschwanstein ในเยอรมันปราสาท
แห่ งนี้ ได้สร้างความน่ าตื่นตาตื่นใจให้กบั ผูพ้ บเห็น เพราะตัวปราสาท
ถู ก สร้ า งอยู่ ใ จกลางป่ าใหญ่ ใ นฝรั่ ง เศส และความอลัง การของตัว
ปราสาทก็เกินกว่าที่เราจะคาดถึง ลองจินตนาการดูว่า เพียงแค่ร้ ัวของปราสาทก็ยาวกว่า35 กิโลเมตรหากเป็ นประเทศ
ฝรั่ งเศสเราก็คงต้ องพูดถึงปราสาทชองบอร์ ด ปราสาทแห่ งนี้หลายคนอาจจะไม่ ร้ ู จัก ถ้ าบอกว่ าปราสาทนี้เป็ นปราสาท
ต้ นแบบของปราสาทในเรื่องโฉมงามกับเจาชายอสูรล่ ะก็หลายคนคงนึกภาพออกอย่ างแน่ นอน
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นําคณะเชาชมปราสาทเชอนงโซ Château de Chenonceau วังเดิมสร้ างบนโรงป่ นแป้ งเก่ าบนฝั่งแม่ นํ้าแชร์ และ

สร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐานทางเอกสารเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ปราสาทอยูในพื้นที่แม่น้ าํ สุ ดแสนสวยงาม เป็ น
ปราสาททีส่ ง่ างามทีส่ ุ ดเลยก็ว่าได้ ในละแวกนี้ แล้ วก็ตั้งอยู่ในเขตหุบเขาลุ่มแม่ นํ้าลัวร์ ทมี่ ีมนต์ ขลังอย่ างมากและตั้งอยู่บน
ฝั่งขวาของแม่ นํ้าแชร์ ทิวทัศน์ ในแถบนี้น่ะขอบอกเลยว่ ามันช่ างสวยงามอย่ างมากจริ งๆ และทางด้านของแบบแผนการ
สร้างปราสาทแห่ งนี้กค็ ือ การเน้นไปที่เรื่ องในเรื่ องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็ นหลักตามสไตล์ของทางฝรั่งเศส
เอง และยังมีมีฐานโค้งของปราสาทที่แสนจะสวยงามอย่างมาก ที่แม้แต่คนที่มาเที่ยวชมครั้งแรกหรื อครั้งไหนก็ยงั บอก
เป็ นเสี ยงเดียวกันว่ามีความสวยงามมาก แถมยังรองรับตัวปราสาทที่มีตวั เสาฝังอยูท่ ี่กน้ แม่น้ าํ อย่างเนียนอีกด้วย ลักษณะ
ปราสาทจะดูเหมือนว่าดูคล้ายตัวปราสาทจะลอยอยูเ่ หนือนํ้าอีกด้วย และทางตัวของปราสาทมีสวนดอกไม้ที่สวยงามที่มี
คนดูแลให้มนั ดูอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายอยูด่ ว้ ยและรวมถึงพื้นที่ป่าละเมาะที่แวดล้อมอยูโ่ ดยรอบ ทําให้สภาพของผืน
ป่ าและธรรมชาติรอบๆปราสาทนั้นค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมากเลยจริ งๆ สําหรั บสิ่ งของที่มีค่าที่ถูกจัดแสดงไว้ อยู่ภายใน
นั้น ก็มีเครื่ องเรื อนเก่ าแก่ มากมายที่บ่งบอกถึงอายุ และความเก่ าแก่ ของโบราณสถานแห่ งนี้ด้วย และแน่ นอนว่ าการที่
เปิ ดรั บนักท่ องเที่ยวมากมายให้ เข้ ามายังสถานที่แห่ งนี้กเ็ พือ่ ที่จะได้ เข้ ามาเทีย่ วชมและถ่ ายภาพของโบราณวัตถุต่างๆที่มี
ค่ าเหล่ านี้มีมีอายุมากกว่ าสามถึงสี่ ร้อยปี กันเลยทีเดียว และทางทีมงานก็ได้ ทําการเก็บรั กษาเอาไว้ ที่นี่ได้ อย่ างสมบูรณ์
และนอกจากนี้แล้ วก็ยงั มีภาพวาดมากมายจัดแสดงไว้ ในนี้ เดินทางสู่ เมืองตูร์30นาที
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองตูร (Tours) คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของคนที่ตอ้ งการไปเที่ยวฝรั่งเศส เป็ นอีกหนึ่ง
เมืองท่องเที่ยวและยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (Indre-et-Loire) ซึ่ งเป็ นจังหวัดในแคว้นซ็องทร์ (Centre)
ของประเทศฝรั่ ง เศส เป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลางทาง
การศึกษามาตั้งแต่ยคุ กลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่
บนแม่น้ าํ ลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็ นส่ วน
หนึ่ งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1
นั่นจึงส่ งผลให้เมืองตูร์เป็ นศูนย์กลางแห่ งอารย
ธรรมลุ่ ม แม่ น้ ํ าลั ว ร์ ที่ สํ า คั ญ เมื อ งหนึ่ งของ
ประเทศ นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองตูร์
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ชมความงดงามของ " วิหารตูร์" (Tours Cathedral) หรื อ วิหารเซนต์ แกไทน์ (Saint-Gatien's Cathedral ) คริ สตจักร

นิ กายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic)ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กบั นักบุญเซนต์ แกไทน์ (Saint Gatien) วิหารถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงระหว่าง 1170 - 1547 ตั้งอยูท่ างใต้สุดของสะพานข้ามแม่น้ าํ ลัวร์ สถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่ของวิหารตูร์ลว้ น
แล้วแต่สร้างขึ้นในแบบศิลปะแบบกอธิ ค ต่อมาวิหารตูร์ได้รับการประกาศให้เป็ นอนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ ในปี
1862 มุ่งหน้าไปยังเขตเมืองเก่าตูร์ นําท่ านเดินเที่ยวบริ เวณใจกลางของเมืองเก่ าจะเป็ นที่ตั้งของจัตุรัส Plumereau เป็ น
ศูนย์ กลางของการท่ องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองตูร์ โดยจัตุรัสถูกโอบล้ อมไปด้ วยเหล่ าอาคารบ้ านเรื อนยุคกลางซึ่ ง
บางส่ วนเป็ นไม้ ซุ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ร้ านอาหารและผั บ ตั้ ง เรี ย งรายเต็ ม ไป
หมด และไม่ไกลจากจัตุรัสคุณสามารถไปชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (Saint Martin
Basilica) โบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กบั เซนต์มาร์ ติน (Saint Martin) บิชอป
แห่ งตู ร์ ถูกสร้ างขึ้นในช่ วงระหว่างปี 1886 - 1924 ในรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
แบบนี โอไบเซนไทน์ (Neo-Byzantin) ออกแบบโดยสถาปนิ ก Victor Laloux
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็ น" อนุสาวรี ย์ทางประวัติศาสตร์ " ในปี 1840
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : Clarion Hotel Chateau Belmont/Oceania L'Univers Tours /ระดับ★★★★

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) ตูร- มองแซงมิเชลUNSEEN-โดวิลล-เดินชมเมือง ชอปปง สบายๆ
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (เดินทางสู่ มงแซงค์มิเชล 270ก.ม.เดินทาง3ชัว่ โมง) ไม่ตอ้ งรี บตื่น
09.00 นําคณะออกเดินทางสู มงแซ็งมีแชล (Mont Saint Michel)เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของ

เที่ยง
บ่ าย
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ประเทศฝรั่งเศส เป็ นวิหารคริ สตจักรที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะกลางทะเลชายฝั่งแถบตะวันตกของฝรั่งเศสในแคว้นบัส-นอร์มอ็ งดี
จากความงดงามของสถาปั ตยกรรมที่เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้ว สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว เพราะมี
การออกแบบผสมผสานระหว่างกอทิ ก และโรมาเนสก์ผนวกรวมไปกับ ความเก่ าแก่ ม ากเต็ม ไปด้วยกลิ่ น อายของ
ประวัติศาสตร์ จึ งทําให้ในปี ค.ศ.1979 ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโลกทางวัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมโดยองค์ การยูเนสโก อีกทั้งยังได้ รับการยกย่ องให้ เป็ นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกตะวันตก วิหารแห่ งนี้
ยังเป็ นสถานทีท่ ่ องเทีย่ วยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่ งเศส ซึ่งแต่ ละปี จะมีนักท่ องเทีย่ วมาเยีย่ มชมกว่ า 3 ล้ านคน
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมความสวยงามของมงแซงมิเชล ซึ่งเดิมทีเกาะแห่ งนี้มีชื่อเรี ยกว่ า “มงตงบ์ (Mont Tombe)” ตามตํานาน
เล่าว่าวิหารแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นจากการเข้าฝันนักบุญโอแบร์ บิชอปโดยเทวดามีแชล ซึ่งนักบวชท่านนี้ไม่เชื่อในทีแรกจน
การเข้าฝันในครั้งที่ 3 เทวดามิเชลได้ใช้นิ้วจิ้มที่หัวของโอแบร์ หลังตื่นขึ้นมาเค้าก็ตอ้ งตกตะลึงว่ามีร่องรอยบนหัวของ
เค้าจริ งๆ ทําให้เกิดความเชื่อทั้งยังเริ่ มก่อสร้างวิหารในที่สุด ภายหลังในช่ วงการปฏิวัติฝรั่ งเศสวิหารได้ กลายมาเป็ นที่
คุมขังนักโทษทางการเมือง กระทั่งวิกตอร์ อูโกผู้มีบทบาทสํ าคัญในการรณรงค์ ยกเลิกการเป็ นสถานที่คมุ ขังและได้ มีการ
บูรณะจนกลายมาเป็ นสถานทีส่ ําคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทัง้ ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในทีส่ ุ ด
นําทานออกเดินทางสูเมืองโดวิลล Deauvill (2ชัว่ โมง) แคว้นนอร์มอ็ งดี ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ ม

ทะเล จังหวัดกาลวาโดส แคว้นนอร์มอ็ งดี ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองโดวิลล์ มีชื่อเสียงโด่ งดังในฐานะ
เมืองพักผ่ อนตากอากาศ สไตล์ รีสอร์ ท เนื่องจากสภาพอากาศของเมืองริ มทะเล และสิ่งปลูกสร้ างต่ างๆภายในเมือง ซึ่งมี
ความสวยงามและเต็มไปด้ วยบรรยากาศของความหรูหราตลอดทั้งเมือง ภายในเมืองยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อ และ
แหล่งความบัน เทิ งต่ างๆมากมาย อี ก ทั้งทุ กๆปี รั ฐบาลยังสนับ สนุ น การท่ องเที่ ยวของเมื องโดวิลล์ด้วยการจัด งาน
กิจกรรมเกื อบทุกเดื อน ทําให้จาํ นวนนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางไปพักผ่อนที่ เมืองนี้ เพิ่มขึ้นทุกปี ๆเมืองโดวิลล์ก่อตั้งขึ้น
ในช่วงทศวรรษที่ 1860 จากในอดีตที่เป็ นเพียงเนินทรายเล็กๆที่ไม่มีผคู ้ นอยูม่ ากนัก ได้มีการก่อตั้งร้านค้าริ มชายหาดขึ้น
และใช้เวลาเพียง 4 ปี ในการพัฒนาร้านค้าเล็กๆเหล่านั้นให้กลายเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยง โดยนอกจากจะเป็ นแหล่ งพักผ่ อน
สไตล์ รีสอร์ ทที่เลื่องชื่ อแล้ ว ยังเป็ นสถานที่จัดงานเทศกาลศิลปะ
ดนตรี สําหรั บศิ ลปิ นรุ่ นเยาว์ ที่สนใจอีกด้ วย ทําให้ ในเมืองเต็มไป
ด้ วยบรรยากาศของการพักผ่ อน ศิลปะ และความบันเทิงที่ละเมียด
ละไมอย่ างงานแสดงศิ ลปะดนตรี หรื อความตื่ นเต้ นสนุ กสนาน
อย่ างการแข่ งม้ า เดินเที่ยวชมเขตเมืองเกาพรอม
ชอปปงสินคาซุปเปอรแบรนดดังๆ อาทิ HERMES LOUIS VITTON CHANEL DIOR
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บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ : Hotel Barriere L'Hotel du Golf/Barriere Le Royal Deauville /★★★★

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) เอทเทรเทาท-หนาผางวงชางUNSEEN-รูออ็ ง-ปารีส
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (เดินทางสู่ เอทเทรเทาท์ 60 ก.ม.เดินทาง1ชัว่ โมง)

นําท่ านเดินทางสู่ เมืองเอทเทรเทาท Etretat เดิมเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ติดทะเลเป็ นหมู่บา้ นของชาวประมง มีหน้าผาที่
สู งชันสวยงาม ตามธรรมชาติจุดเด่นของที่นี่คือมี หนาผางวงชางUNSEEN ที่ยนื่ งวงออกมาสู่ ทะเล สมัยก่อน
เมืองนี่เป็ นหมู่บา้ นของชาวประมงที่ใช้เป็ นท่าเรื อในการเดินเรื อสู่ ทะเลเพื่อตกปลา เนื องจากความสวยงามของหน้าผา
แห่งนี้จึงมีจิตรกรที่ข้ ึนชื่ออย่าง Claude Monet, Gustave Courbet, Eugène Boudin และอีกหลายๆ ท่าน ต่างมาเก็บความ
งดงามของธรรมชาติแห่ งนี้ บรรเลงแต่งแต้มลงในภาพวาดของพวกเขาจน เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก (เดินทางสู่ เมืองรู อองค์
90 ก.ม.เดินทาง1ชัว่ โมง) นําทานเดินเที่ยวเมืองรูอ็อง แคว้ นนอร์ ม็องดี ประเทศฝรั่ งเศส เมืองรู อ็องเคยเป็ น
เมืองหลวงของแคว้นนอร์ ม็องดีในอดีต และเมื่อแคว้นนอร์ ม็องดีถูกแบ่งออกเป็ นแคว้นโอต - นอร์ ม็องดี(นอร์ ม็องดี
เหนื อ) และแคว้นบัส – นอร์ ม็องดี(นอร์ ม็องดี ใต้) ในช่วงปี 1956 – 2015 เมืองรู อ็องก็ยงั ได้เป็ นเมืองหลวงของแคว้น
โอต – นอร์มอ็ งดีเช่นกัน และเพราะความสําคัญที่สืบเนื่องต่อกันมายาวนานนี้ เอง ทําให้เมืองรู ออ็ งเป็ นสถานที่ที่เต็มไป
ด้วยสถาปั ตยกรรมและผลงานศิลปะอันโดดเด่นมากมายบริ เวณที่ต้ งั ของเมืองรู อ็อง มีร่องรอยของชุ มชนมายาวนาน
ก่อนจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนในช่วงศตวรรษที่ 10 ซึ่งเมืองรู ออ็ งได้มีฐานะเป็ นเมืองหลวงของแคว้น

เที่ยง

บาย
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นอร์มอ็ งดีในขณะนั้นแล้ว ถัดจากนั้นมา เมืองรูอ็องยังมีบทบาทในประวัติศาสตร์ จากการให้ ความสําคัญของผู้ปกครอง
แคว้ นนอร์ ม็องดี อาทิ พระเจ้ าวิลเลี่ยมที่ 1 หรื อ วิลเลี่ยมผู้พิชิต ผู้เป็ นกษัตริ ย์แห่ งอังกฤษและที่มาของสงครามร้ อยปี
หรื อพระเจ้ าริ ชาร์ ดที่ 1 หรื อริ ชาร์ ดใจสิงห์ วีรบุรุษแห่ งสงครามครู เสด และในช่ วงสงครามร้ อยปี ต่ อมา เมืองรูอ็องก็เป็ น
สถานทีท่ ี่สําคัญอย่ างยิง่ สํ าหรั บเหตุการณ์ ที่ โจน ออฟ อาร์ ค วีรสตรี หญิงชาวฝรั่ งเศส โบสถ์ ของโจน ออฟ อาร์ ค วีรสตรี
แห่ งฝรั่ งเศสทีต่ ั้งอยู่ข้างถนนสายหลักของเมือง ทั้งนี้ บางส่ วนของเมืองรู ออ็ งได้เสี ยหายไปในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่
ก็ได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาเป็ นอย่างเดิม โดยปัจจุบนั เมืองรู ออ็ งเป็ นเมืองเอกของแคว้นนอร์มอ็ งดีคู่กบั เมืองก็อง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินเที่ยวชมเมือง พรอมชมมหาวิหารแหงรูอ็อง ได้ชื่อว่าเป็ น มหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศ
ฝรั่งเศส และเคยครองอันดับสิ่ งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ทําให้มหาวิหารแห่ งรู ออ็ งได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ น อนุ สรณ์ สถานทางประวัติศาสตร์ แห่ งฝรั่งเศส ในปี 1840 มหาวิหารแห่ งรู อ็อง มีชื่อเสี ยงที่โดดเด่นอีก
อย่างคือเป็ นแบบวาดภาพของ โกลด มอแน จิตรกรสไตล์อิมเพชรรั่นนิ สท์ ซึ่งเน้นการวาดภาพเดียวกันแต่ต่างเวลา โดย
มอแนได้วาดภาพของมหาวิหารแห่ งรู ออ็ งไว้ถึง 40 กว่าภาพ ปั จจุบนั ภาพ
นี้ กระจายอยู่ ต ามพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอศิ ล ปะทั่ ว โลก หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิหารแห่ งรู ออ็ ง สันนิฐานว่าบริ เวณนี้
เคยเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนจะถูกทําลายเนื่ องจาก
การรุ กรานของชาวไววิง้ ในช่วงศตวรรษที่ 9 ต่อมาได้มีการก่อสร้างขึ้นมา
ใหม่อีกครั้ ง โดยอิ งแบบสถาปั ตยกรรมตามศิ ลปะโรมาเนสท์ซ่ ึ งเป็ นที่
นิยมในศตวรรษที่ 11 และศิลปะโกธิ คที่ได้รับความนิ ยมในศตวรรษที่ 12
เช่นเดียวกับมหาวิหารแห่ งปารี สที่โด่งดัง นอกจากจะเป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด้วยการผสมผสานของศิลปะต่างๆ
แล้ว มหาวิหารแห่ งรู อ็องยังมีความสํ าคัญในประวัติศาสตร์ อย่ างมาก เนื่ องจากสถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่ฝังพระศพหรื อ
ชิ้นส่ วนของกษัตริ ย์และบุคคลสํ าคัญในประวัติศาสตร์ หลายต่ อหลายคน อาทิ พระเจ้ าริ ชาร์ ด หรื อริ ชาร์ ดใจสิ งห์ ผู้เป็ น
ทัง้ กษัตริ ย์แห่ งอังกฤษและดยุคแห่ งแคว้ นนอร์ ม็องดี (เดินทางสู่ กรุ งปารี ส135ก.ม.เดินทาง1ช.ม.40นาที)
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นําคณะออกเดินทางเขาสู”มหานครปารีส”เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ าํ
แซนน์ บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการ
ตั้งถิ่ นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมที่ล้ าํ สมัยแห่ งหนึ่ งของโลก และ ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่ องุ่นพันธุ์ดี และหมู่บา้ นชนบของฝรั่งเศส
 บริการอาหารมื้อเที่ยง เมนูพิเศษ! อาหารพื้นเมือง ฝรั่งเศสแท!!! รานชื่อดังฝรั่งเศส

หอยเอสคาโกอบเนย , สเตกสไตลฝรั่งเศสที่มีใหทานเลือกคนละ1ชนิด อาทิสเตกเนื้อ,สเตก
แซลมอน ,สเตกแกะ ,เปดอบซอสสม ตบทายดวยของหวานประจําวัน พรอมจิบไวนฝรั่งเศส

พักที่ : Novotel hotel/holliday inn hotel/mucure hotel /★★★★

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) พระราชวังฟองแตโบ-ลาวิลเลจเอาทเล็จ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะชมสถาปตยกรรมที่สวยงามรอบกรุงปารีส เที่ยวชม จัตุรัสทรอคาเดโรจุดชมวิว
ยอดนิ ยมในการชมวิวหอไอเฟลที่สวยที่สุด ท่านสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ท้ งั หมดอย่าง
ชัดเจน พร้อมชมกลุ่มอาคารโค้ง Palais de Chaillot ตัวตึกเป็ นปี กโค้ง 2 ข้างหันหน้าลงสู่ แม่น้ าํ
แซนน์ ภายในเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์ โรงละครแห่ งชาติ และสวน Jadin de Trocadero ท่ าน
สามารถมองเห็ น เขตธุ รกิ จ La Defense ถ ายภาพคู กั บ ประตู ชั ย ฝรั่ ง เศส L’Arc de
Triomphe ตั้งอยูก่ ลางจตุรัสชาร์ ส เดอ โกลล์ Place Charles de Gaulle หรื อเป็ นที่
รู ้จกั กันในนาม จัตุรัสแห่ งดวงดาว Place de l'&Eacute;toile ประตูชยั แห่ งนี้ สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสงครามนโปเลี ยน และในปั จ จุ บ ัน ยังเป็ นสุ ส านของทหารนิ รนามอี ก ด้ว ย
เดินทางสู่ ถนนชองปเอลิเซ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลกเป็ นย่านการค้าที่ประกอบด้วย
โรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรู หรา สองข้างทางมีตน้ เกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรี ยงราย ในปี ค.ศ. 1724
ได้รับการขยายไปเชื่อมกับจัตุรัสแห่ งดวงดาว ผ่านชมพระราชวังลูฟร์ และสวนตุยเลอรี อดีตพระราชวังอันเก่าแก่ใจ
กลางกรุ งปารี ส ปั จจุบนั เป็ นสวนสวนแบบฝรั่งเศสที่งดงาม ชม จัตุรัสเลอรคองคอรดหรือลานเลือด โดด
เด่นด้วยเสาหิ นโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็ นเสาปลายแหลมสู ง 23เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียปิ ต์
ตั้งโดดเด่ น เป็ นสง่ าแล้ว ยังมี รูปปั้ น และนํ้าพุถือเป็ นสถานที่ ที่มีความสําคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เนื่ องจากในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสปี คศ.1789 ลานแห่ งนี้ ได้ใช้ประหาร
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ด้วยกิโยติน ผ่านชม โบสถนอรท
เธอรดาม ซึ่ งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส มหาวิหาร
เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1163 ระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 คําว่า Notre Dame แปลว่า พระแม่เจ้า (Our Lady)
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เที่ยง
บ่าย

…….น.

ซึ่ งเป็ นคําที่ชาวคาทอลิกใช้เรี ยกพระนางมารี ยพ์ รหมจาปั จจุบนั อาสนวิหารก็ยงั ใช้เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก และเป็ น
ที่ต้ งั คาเทดราของอาร์ชบิ ชอปแห่งปารี ส มหาวิหารน็อทร์-ดามถือกันว่าเป็ นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอทิกแบบ
ฝรั่งเศสโบสถ์น้ ีได้รับการบูรณปฏิสงั ขรณ์โดยเออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค ผูเ้ ป็ นสถาปนิกคนสําคัญ
นําคณะ”ลองเรือชมบรรยากาศอันโรแมนติกสองฝากฝงแมน้ําแซนน”พร้อมชมชมสถานที่
สําคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่ นเป็ น
มหานครที่งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ
โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์
******สนุกสนานกับการชอปปงสินคาที่ DUTY FREE ที่ถูกที่สุดในปารีส******
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE ตั้งอยูท่ ิศตะวันออกของกรุ งปารี ส ที่นี่คุณจะเพลิดเพลินและสนุ กกับ
การช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ๆ ทัว่ โลกมากกว่า 80 แบรนด์ช้ นั นํา อาทิ Gucci Giorgio Armani, Burberry,
Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty,
Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper,
Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger etc;
ราคาสิ นค้าที่นี่ลดราคาตั้งแต่ 33%- 60% ตามฤดูกาล
คุณจะไดของแบรนดเนมระดับโลกมือหนึ่งที่ราคา
ไมแพง(ถาไมมาชอปที่นี่ถือวาพลาดสุดๆ )
พรอมกัน ณ จุดนัดหมายของหัวหนาทัวร

****มีเวลาชอปปงสบายๆไมตองรีบเรง****
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : novotel welness hotel cdg/ใกลเคียง (พักปารีส2คืนสบายๆ)

เนนเดินทางสบาย มีเวลาชมเมือง ชอปปง ไมตองรีบ เหมาะกับครอบครัว
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วันทีห่ กของการเดินทาง(6) EURO DISNEYLAND+รวมบัตรเขาชม2โซน ดีสนียพ
 ารค+สตูดโิ อ
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะเที่ยวชม สวนสนุกดิสนียแลนดปารีส (รวมบัตรเข้าชม2โซน ดีสนี ยพ์ าร์ ค และสตูดิโอ) เปิ ดให้บริ การ
เป็ นครั้งแรกในช่วงปี 1992 โดยในช่วงนั้นมีชื่อว่า ยูโ รดิสนีย์รีสอร์ ท และมีการเปิ ดบริ การเพียงในส่ วนของสวนสนุ ก
ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่ ออีกหลายครั้ง รวมถึงการปรับปรุ งและการเปิ ดให้บริ การส่ วนของดิ สนี ยส์ ตูดิโอเพิ่มเติมในปี
2002 ก่อนจะได้ชื่อว่าดิสนี ยแ์ ลนด์ปารี ส ซึ่ งเป็ นทั้งสวนสนุ ก โรงแรม รี สอร์ ท ในปี 2009 มาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ดิสนี ย ์
แลนด์ ป ารี ส ได้ชื่ อ ว่ าเป็ นสวนสนุ ก ที่ มี ผู เ้ ข้าชมมากเป็ นลําดับ ต้น ๆของยุโ รป โดยจากสถิ ติ ใ นปี 2017 สรุ ป ว่ า มี

นัก ท่ องเที่ ยวไปเยือ นที่ นี่ ถึงกว่า 14 ล้านคน โดยแบ่ งการให้บ ริ ก ารของสวนสนุ ก ออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ๆคื อ ส่ ว น
ของดิ สนี ยแ์ ลนด์พาร์ ก (Disneyland Park) และส่ วนของสตูดิโอ (Walt Disney Studio) ซึ่ งนอกจากจะมี บริ การเครื่ อง
เล่นแสนสนุกและมุมเก็บภาพสําหรับแฟนๆของดิสนียแ์ ล้ว ยังมีการแสดงโชว์ ขบวนพาเหรด และกิจกรรมอีกมากมาย
ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยูเ่ สมออีกด้วย เนื่องจากดิสนี ยแ์ ลนด์ปารี สมีการแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลักๆคือ ส่ วนของดิสนี ย ์
แลนด์พาร์ ก (Disneyland Park) ที่เน้นไปทางด้านของสวนสนุ กและ
เครื่ องเล่ น อัน สนุ กสนาน ขณะที่ ในส่ วนของสตู ดิ โอ (Walt Disney
Studio) นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ เพลิ ด เพลิ น ไปกับ โรงถ่ า ยภาพยนตร์
ของดิสนี ยแ์ ลนด์ที่เต็มไปด้วยฉากอลังการและตัวละครของดิ สนี ยท์ ี่
จะคอยต้อนรับและพานักท่องเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของดินแดน
แห่งเทพนิยาย ซึ่งแต่ละส่ วนต่างมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่แพ้กนั
 อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมดีสนีย(์ หาทานง่ายในสวยสนุก) ไม่รวมอาหาร

***มีเวลาเที่ยวสบายๆเต็มวัน รวมบัตรเขาชม2โซน ดีสนียพารค+สตูดิโอ***
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : novotel welness hotel cdg/ใกลเคียง (พักปารีส2คืนสบายๆ)

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) สนามบินชารลเดอรโกล(ปารีส)-กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND
12.30 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ tg931 (บินตรง)
***นําคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)
06.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ



France8 Days 

Page 10.

ฝรั่งเศส-นอรมังดี disneyland 8วัน ปดเทอมตุลาคม พักดี ทานดี
+รวมคาวีซา VISA ไมตองจายเพิ่ม / รวมน้ําดื่มวันละ1ขวดเรียบรอยแลว
รวทิปคนขับรถเรียบรอยแลว/บริการอาหารครบทุกมื้อ ยดเวนมื้อในดีสนีย
***โรงแรม และตั๋วชวงปดเทอม แนนมากๆครับ ควรจองลวงหนาทานจะไมผิดหวัง***
บริการอาหารพื้นเมืองมื้อพิเศษ หอยเอสคาโก/อาหารไทย /ภัตตาคารพื้นเมือง
*** สํารองที่นั่งลวงหนา 08-16สัปดาห เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซาVISA ***
ผูใหญ
ราคาทานละ

ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก

พักหองละ2ทาน

วันหยุด 12-19 ตุลาคม
วันหยุด 19-26 ตุลาคม

86,900
86,900

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

86,900
86,900

82,900
82,900

16,000
16,000

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 40,000 สวนที่เหลือสามารถผอนชําระผานบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
อัตราค่ าบริการนีร้ วม//ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง
 ค่าปรับสําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
40,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport และ
คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 กรุณ าจองลวงหนาพรอ มชําระงวดแรก

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

Page 11.
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว้นกรุป
๊ ทีเดินทางช่วงว ันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการ ันตีม ัดจําก ับสายการบิน หรือ กรุป
๊

ทีมีการการ ันตีคา่ ม ัดจําทีพ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านต ัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 40 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 30 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-25 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ20,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว
ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมพักดีทานดี เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐานและ4ดาว****
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบ พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว (ไมใชทัวรจอง ทําเอง ออกเอง)

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 22-30 มิ.ย.2562 (จํานวน13ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 มิ.ย.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 01-09 มิ.ย.2562 (จํานวน13ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 25 พ.ค.-02มิ.ย.2562 (จํานวน13ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที2่ 3-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

