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ฝรั่งเศส (ตะวันออก) 9 วัน / 6 คืน
ทองเที่ยวเมืองสวยทางแควนฝงตะวันออก อัลซาส สูตอนกลางของฝรั่งเศส เขตลุมน้ําลัวร สูกรุงปารีส

วันเดินทาง 18-26 ม.ค./8-16 ก.พ./22-30 มี.ค. 62

โดยสายการบินไทย
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย หัวหนาทัวร และ
เจาหนาที่บานทัวร (บีที โกบอล) รอตอนรับและอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - ซูริค – กอลมาร (ฝรั่งเศส) – ไคเซอรสเบิรก – สตราสบูรก
01.05 น. ออกเดินทางสู ซูริค (Zurich) โดยเที่ยวบินที่ TG 970 (ใชเวลาเดินทาง 11.45 ช.ม.)
07.50 น. ถึง สนามบินซูริค (Zurich Airport) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช.ม.) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขามพรมแดนสูประเทศฝรั่งเศส ผานบาเซิล
(Basel) เมืองที่ติด 3 ประเทศ คือ สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส และเยอรมนี มุงสู
เมืองกอลมาร (Colmar) เปนเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็งในแควนอัลซาส ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส และตั้งอยูบนเสนทางไวน ไดชื่อวาเปน
เมืองหลวงแหงไวนแหงอัลซาสและยังไดรับสมญาวา “เวนิสนอย” (Little Venice)
(ระยะทาง 148 ก.ม. เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เปนเมืองศูนยกลางธุรกิจคาไวน
ของฝรั่งเศสและศูนยกลางการทองเที่ยวที่ยังคงความงดงามของสถาปตยกรรมไวไดเปนอยางดี นอกจากนี้กอลมารยังเปนเมืองที่
มีมรดกทางศาสนาที่คอนขางสมบูรณ ไมวาจะเปนโบสถโดมินิกันที่เปนโกธิคขนานแท ดวยความ สวยงามของบานไมแบบ
เกาแกสไตลเยอรมันโกธิคและเรอเนซองส มีลําคลองเล็กๆ ในตัวเมือง จึงเพิ่มความโรแมนติกใหกับเมืองนี้
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเดินชมความสวยงามใน “เขตเมืองเกา” ชม “House of heads” (Maison des Tetes) บานหลังเกาแกและเปนสัญลักษณ
ของเมืองนี้ ซึ่งมีการตกแตงอยางงดงาม ประดับไปดวยหนากากกวา 105 หนากาก และระเบียงไมสไตลเรอเนสซองส ชม
“โบสถโดมินิกัน” (Dominican Church) ซึ่งเปนหนึ่งในตัวอยางของโบสถแบบโกธิคที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง สรางขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 14 มีภาพวาดที่มีชื่อเสียงประดับอยูที่โบสถแหงนี้ คือ “ภาพวาด Madonna of the rose bush” ของศิลปนเอก
มารติน ชอนเกาเออร (Schongauer) ศิลปนในยุคศตวรรษที่ 15 แลวนําทานเดินทางตอสู เมืองไคเซอรสเบิรก (Kaysersberg)
เมืองเล็กๆ แตผานชวงเวลาแหงประวัติศาสตรที่สําคัญมาจนถึงปจจุบัน (ระยะทาง
13 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) เห็นจากรองรอยสถานที่ตางๆ ที่ปรากฏ
อยู เคยอยูภายใตการปกครองของเยอรมนีในชวงสงครามฟรังโก-ปรัสเซียนถึง
สงครามโลกครั้งที่ 1 รวมเวลา 48 ป ตัวเมืองนั้นโอบลอมดวยปอมปราการโบราณ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปราสาทไคเซอรสเบิรก นําทานเดินเที่ยวชมเมืองที่มีพื้นที่
ประมาณ 25 ตร.กม. ประชากรอาศัยอยูราว 2 พันกวาคน ผานชมศาลาวาการเมือง
ตัวอาคารเปนสถาปตยกรรมแบบเรอเนสซองค โบสถของเมืองเปนโบสถเกาแกในยุคกลางอาคารบานเรือนเปนบานไมเกาแก
แบบ Timber Frame ในยุคกลางที่ยังคงอนุรักษไว หลังคาหนาจั่ว ริมระเบียง หนาตางตกแตงดวยไมดอกไมประดับ อาคารทา
สีสันตางๆ ดั่งเดินอยูในเมืองนิทาน และเมืองนี้ยังเปนบานเกิดของนายอัลเบิรต ชไวเซอร นายแพทยผูไดรับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพในปค.ศ. 1962 และยังเปนนักดนตรีและนักปรัชญาอีกดวย เขาไดกลาวไววา “ผูมีความสุขอยางแทจริงคือ ผูที่คนพบ
และลงมือชวยเหลือผูอื่น” เพื่อเปนเกียรติประวัติของเขา เมืองนี้ไดสรางพิพิธภัณฑจัดแสดงเรื่องราวชีวประวัติใหชนรุนหลังได
รับรู และหากทานใดชื่นชอบดื่มไวน เมืองนี้ยังเปนแหลงปลูกองุนและผลิตไวนที่มีชื่อเสียงอีกแหงหนึ่งของแควนอัลซาค โดยได
นําพันธุองุนมาจากฮังการีตั้งแตศตวรรษที่ 16 ถือวาเปนสินคาหลักทางเศรษฐกิจของเมืองนี้อีกอยางหนึ่ง
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นําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก (Strasbourg) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของแควน
อัลซาส ตั้งอยูในหุบเขา บริเวณริมฝงแมน้ําที่ไหลไปรวมกับแมน้ําไรนตรงพรมแดนเยอรมนี เปนเมืองที่มีความสําคัญมากใน
ยุโรปเนื่องจากเปนที่ตั้งขององคกรใหญๆ อาทิ คณะมนตรียุโรป (Council of Europe) กองกําลังทหารยุโรป (Eurocorps) สภา
ยุโรป (European Parliament) ผูตรวจการแหงสหภาพยุโรป (European Ombudsman of European Union) ฯลฯ ตัวเมืองจะ
โดดเดนในศิลปะที่ผสมผสานแบบฟรังโก-เยอรมัน แลวยังผสมผสานในดานศาสนาระหวางคาทอลิกและโปรแตสแตนทดวย
และ “องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในป ค.ศ. 1988” นับวาเปนครั้งแรกที่ทางองคการยูเนสโก
รับรองเมืองเกาทั้งเมือง (สวนใหญจะเปนบางสวน)
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Mercure Strasbourg Palais Des Congress Hotel  หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
สตราสบูรก – เมตส
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงแหงแควนอัลซาส เขาสู จัตุรัสปลาซคลีแบร (Place Kléber) จัตุรัส
ใจกลางเมืองและใหญที่สุดของเมือง ประกอบดวยอาคารสมัยใหมและแบบ Timber Frame
ผสมผสานกลมกลืนกัน มีรานคามากมายทั้งแบรนดดังจนถึงสินคาทองถิ่น และไมไกลกันมี
“มหาวิหารโนตเตรอดามแหงสตราสบูรก” (Cathédrale Notre-Dame-de-Strasbourg) สราง
ในปค.ศ. 1015 – 1439 สถาปตยกรรมแบบโกธิค กอสรางดวยหินทรายสีชมพู ความสูง 142
เมตร เปนโบสถที่สูงเปนอันดับ 4 ของโลก และเปนโบสถที่สูงที่สุดของยุคกลาง ภายในมี
นาฬิกาศาสตรที่ใหญที่สุดในโลก และกระจกสีลวดลายนักบุญ สีสันสวยงาม โบสถแหงนี้มีนัก
ทองเที่ยวเขาชมมากเปนอันดับ 2 รองจากมหาวิหารโนตเตรอดามในกรุงปารีส จากนั้นใหทาน
เดินเที่ยว “ยานเมืองเกา” (La Petite France) พื้นที่ลอมรอบดวยแมน้ําอิลล มีคูคลองเชื่อมตอมากมาย รวมทั้งตรอกซอกซอยที่
พื้นถนนปูลาดดวยหินกรวด สองขางเปนบานไมแบบ Timber Frame ที่สวยงาม ซึ่งทอดตัวเปนภาพเงาสะทอนใน
ลําคลองใสดูสวยงาม
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
เดินทางตอขึ้นไปทางเหนือสู เมืองเมตส (Metz) เปนเมือง
ที่ตั้งอยูบริเวณที่แมน้ําสองสายมาบรรจบกัน คือ แมน้ําเมอเซ็ล (Moselle
River) และแมน้ําเซยล (Moselle River) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.40 ช.ม.) และเปนเมืองที่อยูบริเวณรอยตอของสาม
ประเทศคือ ลักเซมเบิรก เยอรมนี และฝรั่งเศส สรางขึ้นตั้งแตยุคโรมัน
เคยเปนเมืองเอกสมัย อาณาจักรออสเตรเซีย ราว 3,000 ปที่ผานมา ใน
เมืองจึงยังปรากฏซากปรักของสถานที่ยุคโรมันใหไดชม ซึ่งจะสรางดวย
หินสีเหลือง ถึงกระนั้นเมืองเมตสก็มีความทันสมัย เมื่อนั่งรถผานชมเมืองก็จะเห็นอาคารสมัยใหมแบบ Modern Art และประตู
เมืองโบราณ เขาสู เขตเมืองเกา ผานชมศาลาวาการเมืองที่ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสอารเมอร ไมไกลกันนําทานชม “มหาวิหารแซงต
เอเตียนนแหงเมตส” (Cathedrale Saint-Etienne) มหาวิหารเกาแกที่ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13 ศิลปะแบบกอธิค ผนังของ
โถงทางเดินโบสถรับน้ําหนักโดยครีบยันลอยที่ความสูงถึง 41.41เมตร จึงทําใหเปนโถงทางเดินโบสถ (Nave) ที่สูงที่สุดแหง
หนึ่งของโลก และถูกเรียกวาเปน "โคมไฟแหงพระผูเปนเจา" เนื่องมาจากมีหนาตางโบสถที่เปนงานกระจกสีมากที่สุดแหงหนึ่ง
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ของโลก มีเวลาใหทานเดินเที่ยวชมเมือง ไปถายรูปกับ“โบสถกลางน้ํา” (Temple Neuf) ของนิกายโปรแตสแตนท และ
“จัตุรัสเซนตหลุยส” ที่อาคารบริเวณนี้จะมีกลิ่นอายแบบศิลปะอิตาเลียน ที่ดัดแปลงเปนรานคาตางๆ
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Mercure Metz Centre Hotel  หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เมตส – น็องซี – ดิจอง
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองน็องซี (Nancy) เปนเมืองหลวงของจังหวัดเมอรเตมอแซล
แควนลอแรน (ระยะทาง 59 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น็องซีสรางโดย
ดยุคแหงลอแรนในปค.ศ. 1050 และในปค.ศ. 1218 เมืองถูกไฟไหมและถูกทิ้งราง
ตอมากษัตริยเฟรดเดอริคที่ 2 ไดบูรณะขึ้นมาใหมและเปลี่ยนผานการปกครอง ผาน
เรื่องราวมาหลายเหตุการณจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ถูกเยอรมนียึดครอง
ในปค.ศ. 1940 และในปค.ศ. 1944 ก็เปนถูกปลดปลอยจากเยอรมนีโดยกองทัพ
อเมริกันในสงคราม The Battle of Nancy นําทานเขาสู “จัตุรัสสแตนอิสลาส” (Place Stanislas) ตั้งอยูใจกลางเมือง มีรั้วสีทอง
โดเดนสวยงาม เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมือง ภายในบริเวณมีรานเครื่องดื่ม กาแฟ ไอศครีม ใหไดแวะนั่งละเลียดชมความงาม
ของจัตุรัสแหงนี้ที่ องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1983 ตรงกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย
พระเจาหลุยสที่ 15 ฝงตะวันออกจะมีโรงโอเปราและโรงแรม ฝงตะวันตกมีพิพิธภัณฑจัดแสดงงานศิลปะ และมี “ประตูชัย”
(Triumphal Arch Arc Héré) ที่จะเชื่อมไปยัง “จัตุรัสเดอลาคารเยร” (Place de la Carrière) ซึ่งก็จะเรียงรายไปดวยอาคาร
รานคาตางๆ ใหเดินชม
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น. เดินทางสูแควนบูรกอญไปยัง เมืองดิจอง (Dijon) เมืองหลวง
ของจังหวัดโกต-ดอร (ระยะทาง 214 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.)
ระหวางทางผานทองทุงราบสลับกับไรองุน เนื่องจากเปนแหลงผลิตไวนที่ที
ชื่อเสียงอีกแหงของฝรั่งเศส เขาสูใจกลางเมืองดิจอง ผานชมสถานที่ตางๆ
โดยฉพาะโบสถ ที่ มี อ ยู ห ลายแห ง เนื่ อ งจากเมื อ งนี้ เ ป น เมื อ งเก า และเป น
ศุนยกลางการคมนาคมเชื่อมตอระหวางแควนมาตั้งแตสมัยโบราณทั้งการคา
ขายและเผยแพรศาสนา ปจจุบันดิจองใชเปนสถานที่จัดงานอาหารนานาชาติ
ประจําป International and Gastronomic Fair ในชวงฤดูใบไมรวงของแตละป โดยถือเปนหนึ่งในสิบงานที่สําคัญที่สุดใน
ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ จัดเทศกาลดอกไมนานาชาติ Florissimo ทุกๆ 3 ป เขาสู “จัตุรัส ลิเบอเรชั่น”
(Liberation Square) ที่คึกคักดวยผูคน โดดเดนดวยน้ําพุเรียงเปนแถวยาวสลับกันพวยพุงดูมีชีวิตชีวา ใหทานไดเดินเที่ยวชม
สถานที่ตางๆ ในบริเวณ อาทิ วังของดยุคแหงเบอรกันดี ที่ดูคลาสสิค , ศาลาวาการเมือง, หอศิลป หรือ จะนั่งจิบชากาแฟชม
บรรยากาศรอบๆ
18.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Holiday Inn Dijon Toison D'or  หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง

ดิจอง – ซีมัวร ออง อ็อกซัวร – บอรช
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อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู เมืองซีมัวร-ออง-ออกซัวร (Semur En Auxoise) เมืองเกาแกเล็กๆ ตั้งแต
ยุคกลาง ในจังหวัดโกต-ดอร (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
ตั้งอยูบนเนินผาหินแกรนิต มีพื้นที่ 19 ตร.กม. ป เปนอยางดี เดินผาน “ประตูเมือง
La porte Sauvigny” ที่สรางในศตวรรษที่ 15 พื้นถนนปูดวยหิน ทางเดินคดเคี้ยว
เปนตรอกซอกซอยเล็กๆ คลายเมืองในนิยายบานพักอาศัยก็สรางจากหินแกรนิต
สีชมพู มีคาเฟ รานอาหารและรานขายของที่ระลึกใหเดินชมและเลือกซื้อ และเก็บ
ภาพสวยของเมืองจากสะพานหิน Pinard Bridge ซึ่งภาพจากโปสการดก็มักจะถายจากมุมนี้
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู เมืองบอรช (Bourges) เปนเมืองที่ตั้งอยูตอนกลางของฝรั่งเศส ริม
ฝงแมน้ําเยเวอร (Yèvre River) เปนเมืองหลวงของจังหวัดเชอร (ระยะทาง 187 ก.ม. ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ไปชม “มหาวิหารบอรช” (Bourges Cathedral) นิกาย
โรมันคาทอลิค ถือเปนสัญลักษณของเมือง สรางในศตวรรษที่ 12 สถาปตยกรรมแบบ
โกธิค สรางบนเนินดานหลังมีแมน้ําไหลผาน บริเวณขางๆ จะตกแตงเปนสวนสวยงาม
องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป
ค.ศ. 1992 จากนั้นใหทานเดินเลนชมเมือง ชมและเลือกซื้อของที่ระลึก
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Novotel Bourges  หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
บอรช – อองบัวรส – กรุงปารีส
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู อองบัวรส (Amboise) ซึ่งตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําลัวร (Loire Valley)
แมน้ําลัวรเปนแมน้ําที่ยาวที่สุดของฝรั่งเศส มีความยาว 1,013 กิโลเมตร และมี
ชื่อเสียงดานความงามของสองฟากฝงที่มีปราสาทราชวังของอดีตกษัตริยและ
เชื้อพระวงศอันสวยงามนับพันแหงที่สะทอนใหเห็นถึงความรุงเรืองทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในยุคฟนฟูศิลปวิทยาที่แสดงถึงทางการสรางสถาปตยกรรม
ที่โดดเดนผสมผสานศิลปะเขาดวยกันหลาแบบและสวยงามอยางกลมกลืน ใน
ป ค.ศ. 2000 องคการยูเ นสโก (UNESCO) ไดประกาศขึ้นทะเบียนบริเวณตอนกลางของลุมแมน้ําลัว รใหเ ปนมรดกโลก
(ระยะทาง 134 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ช.ม.) อองบัวรสถือเปนเมืองหนาดานแหงปราสาทลุมน้ําลัวร ถึงเปนเมืองเล็ก
แตกษัตริยของฝรั่งเศสก็เคยประทับที่เมืองนี้ และเปนสถานที่บั้นปลายชีวิตของศิลปนชื่อดังนายลิโอนารโด ดาวินชีอีกดวย นํา
ทานเขาชม “ปราสาทอองบัวรส” (Château d'Amboise) สรางโดยราชวงศฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 15 ตั้งอยูบนเนิน หันหนาสู
แมน้ํา สถาปตยกรรมแบบอิตาเลียน-ฝรั่งเศส แมน้ํา เคยเปนที่ประทับของกษัตริยหลายพระองค รวมถึงพระเจาฟรังสซัวรที่ 1 ซึ่ง
สนิทสนมกับลีโอนารโด ดาวินชี และไดมอบปราสาทหลังเล็กๆ คือ Château du Clos Lucé ใหเปนที่พักอาศัยของดาวินชี ซึ่งอยู
ไมไกลกันกับปราสาทอองบัวรส และดาวินชีไดเสียชีวิตที่นี่หลังจากอาศัยอยูไดเพียง 3 ป ในปค.ศ. 1519 ปจจุบัน Clos Lucé
จัดเปนพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวและชีวประวัติของดาวินชี สวนศพ ของเขาไดฝงไวที่ “โบสถฮูเบิรต” ซึ่งอยูภายในบริเวณของ
ปราสาทอองบัวรส
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อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
มีเวลาใหทานเดินเที่ยวชมเมือง จากนั้นเดินทางสู กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงอันทันสมัยของฝรั่งเศส (ระยะทาง 227 ก.ม.
ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) มีเวลาใหทานเดินยาน “ถนนชองสเซลิเซ” (Champs- Elysees) ที่ชาวฝรั่งเศสใหยกยองวา
เปน “ถนนที่สวยที่สุดในโลก” เปนถนนสายชอปปงที่โดงดังติดอันดับโลก รานคาหรูหรามากมาย รวมทั้งรานอาหารและราน
กาแฟที่ตกแตงสวยหรู
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Mercure Paris La Défense  หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
พระราชวังฟงแตนโบล – เที่ยวชมปารีส
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินทางสูตําบลฟงแตนโบล หางจากรุงปารีส (ระยะทางประมาณ 69
ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. เพื่อชม “พระราชวังฟงแตนโบล” (Palace of
Fontainebleau) เปนพระราชวังหลวงที่ใหญที่สุดพระราชวังหนึ่งของฝรั่งเศส
สรางโดยพระเจาชารลที่ 7 ปลายศตวรรษที่ 12 สิ่งกอสรางที่เห็นอยูในปจจุบัน
เปนงานที่สรางขึ้นและตอเติมเปลี่ยนแปลงโดยกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองค
แตพระราชวังที่เห็นอยูในปจจุบันเปนผลงานของพระเจาฟรองซัวสที่ 1 เสียสวน
ใหญ พระองคไดใหสถาปนิกชิลส เลอ เบรตอง เปนผูสรางตัวตึกเกือบทุกหลังของ “ลานรูปไข” (Cour Ovale) รวมทั้ง “ประตู
โดเร” (Porte Dorée) ที่เปนทางเขาดานใต นอกจากนั้นพระเจาฟรองซัวสยังทรงเชิญสถาปนิกจากอิตาลี คือ เซบาสเตียโน แซรลิ
โอและ ลิโอนารโด ดา วินชีมารวมออกแบบดวย พระราชวังแหงนี้ไดใชตอนรับพระราชอาคันตุกะหลายพระองค อาทิ สมเด็จ
พระราชินีคริสตินาแหงสวีเดน พระเจาปเตอรมหาราชแหงรัสเซีย และ พระเจาคริสเตียนที่ 7 แหงเดนมารก เปนตน เขาชมหอง
ตางๆ ไดแก ทองพระโรง หองบรรทม หองสมุด และชมระเบียงพระราชวังที่ประณีตสวยงาม พระราชวังฟงแตนโบลเปนพระ
ราชวังเพียงแหงเดียวของฝรั่งเศสที่มีพระราชวงศประทับตอเนื่องกันถึง 7 ศตวรรษ องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1981 จากนั้นเดินทางกลับสูกรุงปารีส
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น. นําทานนั่งนั่งรถชมเมือง ผานชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตางๆ อาทิ
“พระราชวังเกาปาเลเดอชูสตีส” (Palais de Justice) สถาปตยกรรมแบบโกธิค เคยเปนที่
ประทับของกษัตริยราชวงศกาเปเตียง, “อดีตพระราชวังกงชิแอเยอรี” (Conciergerie) ที่กลาย
มาเปน “คุก” คุมขังนัก โทษที่ถูกประหารมากมายในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส รวมทั้งพระเจา
หลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตตดวย, “ศาลาเทศบาลกรุงปารีส” (Hotel de Ville)
อาคารแบบเรอเนสซองสที่งดงามที่สุด และแวะถายภาพ “หอไอเฟล” (Eiffel Tower) จากมุม
กวางที่เปนจุดที่สวยที่สุดที่บริเวร “จัตุรัสทรอคาเดโร” (Trocadéro) สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในปารีสหลังนี้ สรางดวยเหล็กทั้งหลัง
เพื่อเปนซุมประตูหลักในงาน World’s Fair 1889 และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปแหงการปฏิวัติฝรั่งเศส กลายเปนสัญลักษณ
ทั้งของปารีสและประเทศฝรั่งเศสในปจจุบัน มีความสูงรวมทั้งสิ้น 324 เมตร (1,063 ฟุต) เคยสูงที่สุดในโลกเมื่อสรางเสร็จใหมๆ
ในปค.ศ. 1889 จนถึงปค.ศ. 1930 ชม “โบสถแองวาลีด” (Les Invalids) ที่โดดเดนดวย “โดมทอง” เจิดจรัสที่ไดรับแรงบันดาลใจ
จากโดมของ “โบสถเซนต ปเตอร กรุงโรม” ซึ่งเปนตนแบบของโดมแบบบารอคทุกแหง ภายในเปนที่เก็บพระศพของ
จักรพรรดินโปเลียนโบนาพารด จากนั้นผาน “จัตุรัสเดอลากงกอรด” (Place de la Concorde) ลานประหารพระ
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เจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต เลาะเลียบผาน “สวนตุยเลอลีส” ที่สรางโดยพระนางแคทเธอรีน เมดิซี ติดกันกับ
“พิพิธภัณฑลูฟว” ฝงตรงขามเปน “อาคารรัฐสภา” และ “พิพิธภัณฑออรเซย” แลวใหทานเพลิดเพลินชมและเลือกซื้อสินคา
ตางๆ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม แวนตา กระเปา ฯลฯ ที่ “รานปลอดภาษี”
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Mercure Paris La Défense  หรือเทียบเทา

วันที่แปดของการเดินทาง
กรุงปารีส – กรุงเทพฯ
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
10.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินชารลส เดอ โกลล (มีเวลาสําหรับทําคืนภาษี)
13.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931 (ใชเวลาเดินทาง 11.15 ช.ม.)
วันที่เกาของการเดินทาง
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุงเทพฯ

*********************************************
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อัตราคาบริการ
เด็ก (4-11 ป)
เด็ก ( 4-6 ป)
ผูใหญ
(พักหองละ 2 ทาน) พักกับผูใหญ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน
เสริมเตียง
ไมเสริมเตียง
95,900.-

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

81,900.-

76,900.-

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

18,500.-

จองตั๋วเครื่องบินเอง
หักคืน

31,000.-

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินประเภทตั๋วกรุป ชั้นทองเที่ยว สายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ – ซูริค / ปารีส – กรุงเทพฯ
** ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น**
** Tax–Insurance–Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน บริษัทฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
ทั้งนี้ราคาขางบนนี้ บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน พฤศจิกายน 2561
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซา ฝรั่งเศส พรอมคาประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน รวม 6 คืน (พักหองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชาบุฟเฟต
- หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่คณะของทาน ตองการพักทั้งหอง Twin และ หอง Triple (3 ทาน)
หรือ หอง Single (1 ทาน) คณะของทานอาจจะไมไดหองติดกัน เนื่องจากขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบหองพักของ
แตละโรงแรม
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
รถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับ รถเกิน 12 ช.ม / วัน)
รวมทิปพนักงานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ทาน/วัน)
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
อาหารตามโปรแกรมระบุ
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูความสนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 2 ลาน และคารักษาพยาบาลที่เกิดระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1.5 ลานบาท
อัตรานี้ไมรวม

1.
2.
3.
4.
5.

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
ทิปหัวหนาทัวร (หากทานพอใจในบริการ ควรใหทิปเพื่อเปนกําลังใจ)
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เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 กรุณาจองทัวรลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน (หรือกอนถึงกําหนดออกตั๋วเครื่องบิน) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง










บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาทัวรทั้งหมด ยกเวนตั๋วเครื่องบิน หากเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ใหรีฟนดได ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแทนให ซึ่งระยะเวลาในการรับเงินรีฟนดคืน
ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนใหทานหลังหักคาธรรมเนียมของสายการบิน
แลว
ยกเลิกการเดินทาง 16 – 21 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 22 – 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรหลังหักคาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง หากมี เชน
คาธรรมเนียมวีซา, คามัดจําตั๋วเครื่องบิน,คามัดจําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, คามัดจําโรงแรม,
รถโคชรับอากาศที่ตางประเทศ ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทางมากกวา 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรทั้งหมด
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่ม คือ คาวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน

NAME & NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ
อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพรอมกัน ถือวาเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากสถานทูต บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานยื่นขอวี
ซาเดี่ยว จะทราบผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 3 สัปดาห
กอนการเดินทาง และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นๆตามที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาเมืองอัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ

