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รายละเอียดการเดินทาง
กรกฎาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
คณะเดินทางกรุณาพรอมกันที่ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา
2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) เจาหนาทีบ่ ริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง (2)
กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – เมืองก็อง – CHATEAU DE CANISY
00.05 น.
ออกเดินทางสู กรุงปารีส โดยสายการบินไทย TG 930
07.05 น.
เดินทางถึง สนามบินชารลเดอโก ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทาน
เดินทางสู รูอ็อง (Rounen) (ระยะทาง 132 กิโลเมตร / 1.55 ชัว่ โมง)
นําทานชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือมหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง
เปนศาสนสถานในนิกายโรมันคาทอลิก ถูกสรางขึ้นอยางวิจิตรงดงามในสไตลโกธิค อดีตมหา
วิหารแหงนี้ไดรับการบันทึกวาเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในโลก สําหรับสิ่งที่เปนไฮไลทของที่นี่
คือ บริเวณดานหนาวิหารทีถ่ กู นําไปวาดเปนภาพเขียนชุดทีม่ ชี ื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วโลก
โดยโคลด โมเนท จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสมผมู ีชื่อเสียงกองโลก ภาพวาดชุดนี้มีความโดด
เดนตรงที่เปนภาพวาดภาพเดียวกัน แตแตกตางกันทีแ่ สง สี ที่เปลี่ยนไปตามชวงเวลาตางๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานสู เมืองก็อง (Caen) (ระยะทางประมาณ 129 กม./1.50 ชัว่ โมง)
อีกหนึ่งเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรที่ตั้งอยูท างตอนใตของแควนนอร
มังดี เปนบานเกิดของ William the Conquere บุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตรฝรัง่ เศส ผูไปกอตั้งประเทศอังกฤษ ปจจุบันเมืองก็องเปน
เมืองที่เจริญรุงเรือง และเปนเมืองที่ทันสมัยดวยสิ่งกอสราง และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัวกับสิ่งกอสราง
สถาปตยกรรมในอดีต ที่ยังคงหลงเหลืออยู ทานจะไดชมทัศนียภาพของ
ตัวเมืองจากแนวกําแพงของปราสาทก็อง ซึ่งถือเปนจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแหงหนึง่ ของเมือง
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ค่ํา

นําทานชม อนุสรณสถานแหงสงครามโลกเมืองก็อง (Memorial de Caen) อนุสรณสถานแหงสงครามโลก สถานที่
ที่ไดรับการยกยองวาเปนพิพธิ ภัณฑทางดานสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ดีที่สุดใน
ฝรั่งเศส ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1988 ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสูรบ
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ อาคารมากกวา 200,000 หลังถูกทําลาย มีผคู น
เสียชีวิตนับแสนและบาดเจ็บอีกนับไมถว น อีกทั้งยังมีการจัดการแสดงเรื่องราว
การยกพลขึ้นบกในวันดีเดย ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณลวนแลวแตเปนเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรที่สําคัญของแควนนอรมังดีทั้งสิ้น
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูที่พัก (ระยะทาง 80 กม. / ประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
โรงแรมที่พัก CHATEAU DE CANISY หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง (3)
แซงต มาโล – มองแซงตมิแชล – CHATEAU DE CANISY
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู แซงต มาโล (Saint Malo) (121 กม/1.45 ชัว่ โมง) เมืองชายฝง ที่มี ขนาดเล็กมีกําแพง
ลอมรอบตัวเมือง แมวาบางสวนจะถูกทําลายไปในชวงสงครามโลกครั้งที่
สองก็ตาม ในชวงฤดูรอนของทุกปเปนฤดูกาลทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
จํานวนมากจะหลั่งใหลมาเยือนเมืองเล็กๆ แหงนี้เปนจํานวนมาก นําทาน
ชม โบสถแซงต มาโล (Saint Malo Cathedral) โบสถเกาแกนิกาย
โรมันคาทอลิก โดยโบสถถูกกอตั้งขึ้นในป 1108 จากนั้นเชิญทานเดินเลน
เที่ยวชมตัวเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานสู มอง แซงต มิแชล (Mont Saint Michel) (50 กม./45 นาที) เมืองเล็กๆ ซึง่ ในอดีตมีสภาพเปนเกาะโอบลอม
ดวยน้ํา ปจจุบันมีการสรางถนนทอดขามเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
มีโบสถคาทอลิกเกาแกตั้งเดนเปนสงาอยูบนยอดเขาในระดับความสูง 80
เมตร ลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะโรมันและกอธิคที่ กลมกลืนกัน
เปนอยางดี ความมหัศจรรยที่ดึงดูดนักทองเที่ยวมาชม มีปรากฏการณน้ํา
ขึ้นน้ําลงที่แตกตางกันมาก
จนทําใหเมืองนีแ้ ลดูโดดเดี่ยวหางไกล
ทามกลางทรายที่ราบเรียบและอีกไมนานก็แปรเปลี่ยนกลายมาเปนเมือง
ที่ลอมรอบดวยเวิ้งน้ําตื้นๆคลายเกาะกลางทะเล นําทานชมเมืองบนเกาะ
ที่ตั้งอยูบ ริเวณแมน้ําคูสน็อง (Couesnon) ที่ไหลงลงสูท ะเลเหนือ เริ่มตนจากการกอสรางวิหารเล็กๆ ในศตวรรษที่ 10
จนกลายเปนชุมชนที่ยิ่งใหญในชวงศตวรรษที่ 12-13 และชวงหลังการปฏิวตั ิฝรั่งเศสในป ค.ศ.1789 ไดใชเปนเรือนจํา
จนกระทั่งปค.ศ.1969
ไดกลับมาเปนมหาวิหารที่ยงิ่ ใหญและกลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงหนึ่งของ
ฝรั่งเศส ตัวเมืองรายลอมดวยกําแพงโบราณ เดินชมถนน GRAND RUE ยานชอปปง รานขายของที่ระลึก นําทานเขา
ชม มหาวิหารมองแซงตมิเชล (MONT ST MICHEL CATHEDRAL) ที่
งดงามดวยศิลปะหลายยุคตัง้ แต โรมาเนส โกธิค เรอเนซองส เปนศาสน
สถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป เทียบไดกับมหาวิหารเซนตปเตอรแหง
กรุงโรม ตัววิหารตั้งอยูบ นฐานหินแกรนิตขนาดใหญ สูงจากระดับน้ําทะเล 75
เมตร มีการสรางตอเติมหลายยุคหลายสมัย ในชวงทีแ่ ควนนอรมังดีเรือง
อํานาจและอิทธิพลถึงที่สุด ในปค.ศ.1979 ยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกโลก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CHATEAU DE CANISY หรือเทียบเทา
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วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
นอรมังดี – ชาทร – กรุงปารีส
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองชาทร (Chartres) (ระยะทาง 347 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ตั้งอยูบนฝง
ซายของแมนํ้าเออรบนเนินที่เปนที่มีมหาวิหารชาทรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกตั้งเดนลอมรอบไปดวย
บานเรือนของชาวเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมและถายรูปอาสนวิหารแมพระแหงชาทร (Chartres Cathedral) สิ่งกอสราง
ตามสถาปตยกรรมกอทิกแบบฝรั่งเศสชิ้นที่งามที่สุดชิ้นหนึ่ง เมื่อมองจากนอกเมือง มหา
วิหารเหมือนกับผุดขึ้นมาจากทุงขาวสาลี จนเมื่อเขาไปใกล จึงเห็นวาตั้งอยูเหนือกลุม
บานเรือนที่เกาะกันเปนกระจุกบนเนินรอบๆ ดานหนามหาวิหารเปนหอสองหอทีม่ ีลักษณะ
ตางกัน หอหนึ่งเปนหอพีระมิดเรียบๆที่สรางราวศตวรรษที่ 11 มีความสูง 105 เมตร อีก
หอหนึ่งสูง 113 เมตร สรางราวตนคริสตศตวรรษที่ 16 ที่ตกแตงอยางวิจิตรกวาหอแรก
ภายนอกมหาวิหารเปนที่คํ้ายันแบบปกที่กางออกไปรอบตัวมหาวิหาร และมหาวิหารนี้
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในปค.ศ. 1979 มหาวิหารชาทร
เปนมหาวิหารทีใ่ ชเวลาในการสรางยาวนานกวา 70 ป จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู นครปารีส (ระยะทาง 88 กม. ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูทพี่ ัก Novotel Paris หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง (5)
กรุงปารีส – พระราชวังฟองเตนโบลว – ชอปปง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม พระราชวังฟองเตนโบลว (Palace of Fontainebleau) พระราชวังหลวงทีใ่ หญที่สุดพระราชวังหนึง่
ของฝรั่งเศส ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป
ค.ศ. 1981 พระราชวังแหงนีม้ ีประวัติศาสตรยาวนานกวาแปดรอยป โดยเริ่ม
กอสรางมาตั้งแตยุคกลาง และมีการบูรณะปรับปรุงตกแตงโดยกษัตริยข อง
ฝรั่งเศสอีกหลายพระองค ทําใหพระราชวังมีลักษณะของศิลปะทีห่ ลากหลาย
แตก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวจนกลายเปนสัญลักษณของยุคเรอเนซองซ
ภายในมีการตกแตงอยางวิจิตรงดงาม ภายนอกลอมรอบดวยสวนสวย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เชิญทานชอปปงในหางสรรพสินคาชื่อดัง แกลเลอรี่ ลาฟาแยต ฯลฯ และ ชอปปงสินคาคุณภาพเยี่ยมจากรานคา
ปลอดภาษี (Paris duty free shops) ซึ่งคนไทยสามารถซื้อสินคาไดในราคาพิเศษ ทานสามารถทดลองและเลือกกลิ่น
ของน้ําหอมดั้งเดิมนานาชนิดของประเทศฝรั่งเศสทีม่ ีอยูม ากมาย รวมทั้งชมและเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมที่โดงดังของ
ฝรั่งเศสทีย่ านออสแมนบูโลวารด
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก Novotel Paris หรือเทียบเทา
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วันที่หกของการเดินทาง (6)
กรุงปารีส – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําทานเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โก มีเวลาใหทา นทํา TAX Refund
13.40 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.55 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

FRC7D-TG3
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อัตราคาบริการ
โปรแกรมทัวรฝรั่งเศส 7 วัน (TG)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 2 – 8 เมษายน 2560

ผูใหญ
หองละ 2 ทาน
123,500

พักเดี่ยวเพิม่
29,000

อัตรานี้รวม
-คาตั๋วเครื่องบินหมูคณะไป-กลับ (ชั้นธรรมดา) โดยสายการบินไทย
-คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ทาน/หอง)
-คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ
-คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
-คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-คาภาษีสนามบินทุกแหง
-คามัคคุเทศกของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
-คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศส
-คาประกันอุบัติเหตุคมุ ครองในวงเงินทานละ 1,500,000 บาท
อัตรานี้ไมรวม
-คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
-คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่ เองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ
-คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
-คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
-คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
-คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งทานตองชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียก
เก็บเพิ่ม
การชําระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโ ดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอน
เดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
-หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด
-หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตั ิ ผูโ ดยสารตองชําระคามัดจําที่ 15,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
-หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
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หมายเหตุ
- อัตรานี้ มีจํานวนผูเดินทางอยางนอย 20 ทาน หากจํานวนผูเดินทางไมครบ บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเก็บ
คาใชจายเพิม่ ลูกคาทีจ่ องทัวร ตองการเดินทางและยินยอมใหเก็บคาใชจายเพิ่ม
- รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
ทางบริษทั ฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
- บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ ดยสารเอง
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกบั ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่
พํานักอยูในประเทศไทย

เอกสารประกอบการยื่นวีซาฝรั่งเศส
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

หนังสือเดินทาง อายุการใชงานอยางนอย 6 เดือน และมีหนาวางสําหรับแสตมปวีซา
หนังสือเดินทางเลมเกา (ถามี)
รูปถายปจจุบันหนาตรง สี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน, สําเนาสูติบัตร, สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ
สําเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหยา, ใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)
หลักฐานการทํางาน อาทิ หนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งแจงรายได, ระยะเวลาการทํางาน และการอนุญาต
เดินทางไปตางประเทศ วันเดินทางและวันกลับ
เจาของกิจการ สําเนาทะเบียนการคา และหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งมีชื่อของผูเดินทางในหนังสือรับรองทีจ่ ดทะเบียน
หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองจากธนาคารเจาของบัญชีที่เปดอยู หรือ สําเนาสมุดเงิน
ฝาก ถายหนาชื่อบัญชี และ สําเนาบัญชียอนหลัง 6 เดือน
กรณีเปนนักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู (ภาษาอังกฤษ)
กรณี เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ที่ไมไดเดินทางพรอมบิดาและมารดา หรือเดินทางกับคนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือยินยอมให
เดินทางไปตางประเทศที่บิดา มารดาเซ็นตยินยอมจากอําเภอ หรือเขตที่ทานอยู
กรณีผูสูงอายุ
ตองมีใบรับรองแพทย และใบประกันสุขภาพระหวางการเดินทาง (คาใชจายในการทําประกันสุขภาพ มิได
รวมอยูใ นอัตราคาธรรมเนียมวีซา
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