
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือบอรกโดซ 11 วัน 8 คืน 

ลองเรือแมนํ้า ฌีรงด, แมน้ําดอรดอง, แมน้ํากาฮอง (ฝรั่งเศส) 

Croisi Europe MS Prinessse d’Aquitaine 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

 
 

บอรกโดซ (พักคาง 1 คืนกอนลงเรือ) - เมรินยัค - โปยัก - บูรฌ - บลาเย - ลีบรูน  

 แซ็งเตมีลียง - อาคาชอง  - แคดิแลค - แลงกง - ลาริโอลง - อาแฌ็ง - ตลุูส 

(พิเศษ!! ราคาน้ีรวมทัวรพาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไมรวมวีซาเชงเกน) 
 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรบัเปลี่ยนทาเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทางวันท่ี  12-22 สิงหาคม // 18-28 ตุลาคม 2561   ราคา 99,900 บาท  

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS170218 

  Page 1 of 16  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลีย่นเครื่องกรุงอิสตันบูล ตุรกี - สนามบินบอรกโดซ ฝรั่งเศส - เมืองเมรนิยัค - เขาชมปราสาทบเูออรแรง - พัก

โรงแรม 

วันที่3 
เมืองบอรกโดซ - ถายรูปสะพานปแอร - ถายรูปโรงละครแกรนดเธียเตอร - ถายรูปวิหารบอรกโดซ - ถนนแซงต แคทเธอ

รีน - เช็คอินลงเรือสําราญ Croisi Europe MS Princesse D Aquitaine - อิสระพักผอน 

วันที่4 
ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรอื ระหวางลองชมวิวสองขางทาง - เรือเทยีบทา เมืองโปยัก - เขาชมโบสถเซน็ตมารแตง - ชิม

ไวน - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 เรือเทยีบทา เมืองบูรฌ - เขาชมปราสาทปอมปราการโบราณ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่6 

ชมเมืองบลาเย - เขาชมปอมปราการโบราณแหงเมืองบลาเย - ชมเมืองเกา บลาเย - เรือเทียบทา เมืองลบีูรน - เพลส 

อเลบ ซูรชองลป - ถายรูปกับศาลาวาการเมือง - เมืองแซ็งเตมีลียง (มรดกโลก) - ถายรูปหอระฆังและโบสถ - กลับขึ้นเรือ 

อิสระพักผอน 

วันที่7 
ชวงเชาอิสระพักผอนบนเรอื - ชวงบายเรือเทียบทา เมืองบอรกโดซ - เขาชม Place de la Bourse - ถนนแซงต แคท

เธอรนี - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่8 
เรือลองในแมน้ํากาฮอง - บายเรือเทียบทา แคดิแลก - เขาชมปราสาทดุกออฟแอปองแคดิแลก - กลับขึน้เรือ อิสระ

พักผอน 

วันที่9 

เดินทางสูอาวอาคาชอง - ชมเมืองอาคาชอง - เมืองบอรกโดซ - เมืองลาริโอลง - แวะถายรูปกับ Château de 

Roquetaillade และโบสถประจําเมือง - เมืองแลงกง - ถายรูปสะพานเหล็กที่ขามแมน้ํากาฮอง - กลับขึ้นเรือ อิสระ

พักผอน 

วันที่10 
อําลาเรือลองแมน้ํา จอดเทยีบทา เมืองอาแฌ็ง - อาสนวิหารอาแฌง็ (มรดกโลก) - เมืองตูลสู - สนามบนิตูลสู - แวะ

เปลีย่นเครื่องกรุงอิสตันบูล ตุรกี 

วันที่11 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร  

20.00 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา 
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วันที่สอง อิสตันบลู - บอรกโดซ - เมรนิยัค 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเปน TK 1389 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 

10.00 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู สนามบินบอรกโดซ ประเทศฝรั่งเศส (ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

13.10 น. เดินทางถึงสนามบินบอรกโดซ ประเทศฝรั่งเศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเมรินยัค (Merignac) นําทานเขาชมปราสาทบูเออรแรง (Castle of Bourran) ซึ่งเปน

ปราสาทเกาแหงเมืองเมรินยัค สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเรียกไดวาเปนอีกปราสาทโบราณประจําเมืองเม

รินยัค นําทานชมความสวยงามของปราสาทคลาสสิคโบราณที่สรางขึ้นทามกลางสวนสวย ไดเวลานําทานเที่ยวชม

เมืองเมรินยัค เมืองเล็กๆที่สรางขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17-18 ของฝรั่งเศส นําทานถายรูปกับจัตุรัสใจกลางเมือง และ

เดินเลนในตัวเมืองเกา เก็บภาพความนารักของเมืองเล็กๆแหงฝรั่งเศสตะวันตก 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก MERCURE BORDEAUX GARE SAINT JEAN**** หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม บอรกโดซ  

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเที่ยวชม เมืองบอรกโดซ หรือ เมืองทาพระจันทร (Port of the Moon) ถือวาเปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในฝรั่งเศส ซึ่งในป 2007 เมืองบอรกโดซไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวัติศาสตรที่ยัง

มีผูอยูอาศัย ชุมชนเมืองและยานสถาปตยกรรมที่โดดเดน นอกจากน้ีแลว เมืองบอรกโดซยังเปนเมืองที่มีช่ือเสียง

อยางมากมายจากไรองุนที่พบเห็นในตลอดเสนทางเขาสูเมืองและไวนประจําแควนต้ังแตศตวรรษที่ 18  

  นําทานชมและแวะถายรูปกับสะพานปแอร (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานน้ี

ถูกสรางขึ้นเพ่ือใชในการขามแมนํ้ากาฮอง (Garonne River) ปจจุบันสะพานน้ีถือวาเปนอีกหน่ึงสัญลักษณที่

สําคัญของเมืองบอรกโดซ  

  จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ โรงละครแกรนดเธียเตอร (Grand Theatre de Bordeaux) โรงละครนีโอ

คลาสสิค (Neoclassical Theater) ขนาดใหญที่ถูกสรางในชวงศตวรรษที่ 18 โรงละครแกรนดเธียเตอร ถูกเปด

ครั้งแรกเมื่อ 17 เมษายน 1780 โดยโรงละครไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ วิคเตอรหลุยส ปจจุบันโรงละคร

แกรนดเธียเตอรแหงเมืองบอรกโดซน้ันถือวาเปนหน่ึงในโรงละครโอเปราที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในทวีปยุโรป 

จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับวิหารบอรกโดซ (Bordeaux Cathedral) ต้ังอยูในใจกลางเมืองบอรกโดซ เปนศา

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS170218 

  Page 3 of 16  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

สนสถานที่ใหญที่สุดของเมืองบอรกโดซ โดยวิหารถูกสรางขึ้นอยางย่ิงใหญและสวยงามมากในแบบโกธิค และไม

ไกลจากวิหารจะเปนที่ต้ังของหอระฆัง Pey-Berland ซึ่งสรางขึ้นในชวงป ค.ศ.1440 - 1450 ตัวอาคารสรางแบบ

ตึกทรงแปดเหลี่ยมตกแตงดวยรูปปนของพระแมมารีกวา 1,862 ช้ิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานสู ถนนแซงต แคทเธอรีน (Rue Sainte-Catherine) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในยุโรป เปนถนนชอปปงหลัก

ในเมืองบอรกโดซ ที่มีระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร โดยถนนแหงน้ีถือวาเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรของเมือง

บอรกโดซ ซึ่งมีนักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมากในทุกๆป  

17.00 น. นําทานเช็คอินลงเรือสําราญ Croisi Europe MS Princesse D Aquitaine พรอมรวมงาน Welcome Night 

บนเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 
 

วันที่สี ่ โปยัก - ชิมไวน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือสําราญออกเดินทางสูทาเทียบเรือเมือง โปยัก (Pauillac) 

 เรือสําราญเดินทางออกจากทาเทียบเรือเมืองบอรกโดซ สูทาเทียบเรือเมืองโปยัค ระหวางการเดินทางทานจะได

สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอันสวยงามสองฝงแมนํ้าฌีรงด และแมนํ้ากาฮอง แนะนําให

ทานขึ้นไปถายรูปวิวสองฝงแมนํ้าฌีรงดและแมนํ้ากาฮอง ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามย่ิง ไมวาจะเปนปราสาทโบราณ 

ริมนํ้า หรือ บานเรือน ตลอดจนหมูอาคารหลากหลายแบบ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเจริญในอดีต จนถึงปจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสําราญ 

12.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองโปยัก 

บาย นําทานเที่ยวชมเมืองโปยัก (Pauillac) เปนเมืองซึ่งต้ังอยูทางตอนเหนือของบอรกโดซ ริมแมนํ้ากาฮอง เปนเมืองที่

มีช่ือเรื่องการผลิตไวนที่มีรสชาติดีอีกแหงหน่ึงของฝรั่งเศส นําทานเที่ยวชมเมืองโปยัก ซึ่งยังคงกลิ่นอายของเมือง

โบราณในยุคศตวรรษที่ 19  

นําทานเขาชมโบสถเซ็นตมารแตง (Saint Martin) โบสถใหญที่สรางขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 19 จากน้ันนําทานเที่ยว

ชมเมืองเกา สัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆริมแมนํ้ากาฮอง สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูไรองุนอันขึ้นช่ือของ

เมืองโปยัก เพ่ือชิมไวนซึ่งเปนผลผลิตอันมีช่ือเสียงแหงเมืองโปยัค 

19.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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  หากทานตองการเดินเลน หรือชม Night Life แหงเมืองโปยัค ทานสามารถเดินเลนไดตามอัธยาศัย 

วันที่หา  โปยัค - บูรฌ - บราเย 

07.00 น. เรือสําราญออกเดินทางสูทาเทียบเรือเมืองบูรฌ (Bourg) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.30 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเทยีบเรือเมืองบูรฌ (Bourg) 

09.00 น. นําทานเที่ยวชมเมืองบูรฌ (Bourg) เมืองเล็กๆริมฝงแมนํ้าดอรดอง (Dordogne) นําทานเขาชมปราสาทปอม

ปราการโบราณ (The Citadel Castle) ซึ่งเปนปราสาทเกาซึ่งปจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑรถมาในอดีต เปน

ปราสาทที่ต้ังอยูบนเนินเขาซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรอันดีในการมองเห็นขาศึกในอดีต ปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทเกา

สรางขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 18 จากน้ันนําทานเที่ยวชมหมูอาคารบานเรือนที่ยังอนุรักษศิลปะในยุคศตวรรษที่ 18 

รวมถึงทาเรือเกา จากน้ันนําทานเที่ยวชมภายในเมืองบูรฌ อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของตัวเมืองเกา

ริมฝงแมนํ้าดอรดอง 

 
 11.30 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสําราญ 

12.30 น. เรือสําราญออกเดินทางสูทาเรือ บลาเย 

บาย เรือสําราญเดินทางออกจากทาเทียบเรือเมืองบูรฌ สูทาเทียบเรือเมือง บลาเย ระหวางการเดินทางทานจะได

สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอันสวยงามสองฝงแมนํ้าดอรอง แนะนําใหทานขึ้นไปถายรูป

วิวสองฝงแมนํ้าดอรดอง ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามย่ิง ไมวาจะเปนปราสาทโบราณ ริมนํ้า หรือ บานเรือน ตลอดจน

หมูอาคารหลากหลายแบบ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเจริญในอดีต จนถึงปจจุบัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

20.00 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือเมืองบลาเย 

 ทานสามารถลงไปเดินเลนเพ่ือชมความสวยงามของเมืองยามค่ําคืนได 

วันที่หก  บลาเย - ลีบูรน - แซ็งเตมีลยีง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.30 น. นําทานเที่ยวชม เมืองบลาเย (Blaye) เมืองหนาดานที่มีความสําคัญแหงแควนนูแวลากีแตน เปนเมืองที่ปอม

ปราการโบราณที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 2008  
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 นําทานเขาชมปอมปราการโบราณแหงเมืองบลาเย (The Citadel of Blaye) ปอมปราการหินโบราณที่สรางขึ้น

เหนือแมนํ้ากาฮอง ในสมัยศตวรรษที่ 17 โอบลอมปราสาทเกา และโบสถโบรารณ คือ ชาโตว เดส รูเดล และ 

Basilica of Saint Romain ซึ่งเปนที่ฝงหลุมศพของ Charibert II, กษัตริยแหงแควนอากิแตง (King of 

Aquitaine) นําทานเที่ยวชมความย่ิงใหญของปราสาทเกา  

 ไดเวลานําทานเที่ยวชมเมืองบลาเย เมืองเกาแกอีกแหงริมแมนํ้ากาฮอง สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมือง

ลีบูรน 

 
 

11.30 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ ณ ทาเทียบเรือเมืองลีบูรน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

12.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือเมืองลีบูรน 

บาย นําทานเที่ยวชมเมืองลีบูรน (Libourne) เมืองเล็กๆริมฝงแมนํ้าดอรดอง นําทานเที่ยวชมเมืองเกาลีบูรน ซึ่งสราง

ขึ้นต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 13 แตหมูอาคารเกาโดนทําลายจากสงครามและไดมีการสรางเมืองขึ้นมาใหมในสมัย

ศตวรรษที่ 16 จึงทําใหเมืองเกาแหงน้ีมีกลิ่นอายของศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 16  

 นําทานชม เพลส อเลบ ซูรชองลป (Place Abel Surchamp) ซึ่งเปนจัตุรัสกลางเมืองเกา สถานที่ซึ่งมีหมูอาคาร

สวยงามต้ังตระหงานใหนักทองเที่ยวไดมาเก็บภาพความสวยงามของเมืองเกาแหงน้ี  

 นําทานถายรูปกับศาลาวาการเมือง (Town hall) ที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 และไดมีการบูรณะปรับปรุงให

ทันสมัยมากขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19  

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองแซ็งเตมีลียง (St. Emilion) เปนเมืองขนาดเล็กเมืองหน่ึงในจังหวัดฌี

รงด แควนอากีแตน ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศฝรั่งเศส โดยเขตตัวเมืองแซ็งเตมีลียงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในปค.ศ. 1999 แซ็งเตมีลียงอยูในทางผานของเสนทางของนักแสวง

บุญเซนตเจมสใหญ จึงกลายเปนเมืองที่เต็มไปดวยโบสถ วิหาร สํานักสงฆ และโรงพยาบาล ในชวงคริสตศตวรรษ

ที่ 11 เปนตนมา ตอมาตัวเมืองยังไดรับสิทธิในการปกครองตนเองในสมัยที่ปกครองโดยประเทศอังกฤษชวง

คริสตศตวรรษที่ 12 ในปจจุบันแซ็งเตมีลียงเปนชุมชนผลิตไวนที่สําคัญและเลื่องช่ือที่สุดแหงหน่ึง มีทัศนียภาพ

สวยงาม ทั้งทางธรรมชาติและสถาปตยกรรมยุคโบราณ นําทานเที่ยวชมภายในบริเวณเมืองเกาแหงแซ็งเตมีลียง 

นําทานถายรูปกับหอระฆังและโบสถ (Eglise Mololithe) โบสถโบราณประจําเมืองแซ็งเตมีลียง สมควรแกเวลา

นําทานเดินทางกลับสูเมืองลีบูรน 
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18.30 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 ทานสามารถลงไปเดินเลนเพ่ือชมความสวยงามของเมืองยามค่ําคืนได 

วันที่เจ็ด  ลีบูรน - บอรกโดซ 

06.00 น. เรือสําราญออกจากทาเทียบเรือเมืองลีบูรน มุงสูทาเทียบเรือเมืองบอรกโดซ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 เรือสําราญลองแมนํ้าดอรดองและผานบานเรือนริมฝงแมนํ้า รวมถึงปราสาท, โบสถ อิสระใหทานไดชมและ

บันทึกภาพความสวยงามของบานเมืองที่ต้ังริมแมนํ้าดอรดอง เรียกไดวาเปนทัศนียภาพที่ไมควรพลาดในการมา

ลองเรือแมนํ้าดอรดอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

13.00 น. เรือเดินทางถึงทาเทียบเรือบอรกโดซ 

บาย นําทาน เขาชมPlace de la Bourse หรือ พระราชวังหลวงแหงบอรกโดซ อีกหน่ึงสิ่งปลูกสรางที่ถือวาเปนสวน

หน่ึงของเมืองทาพระจันทร ซึ่งไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2007 อาคาร ถูกสรางขึ้นใน

ศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของกษัตริยหลุยส XV ปจจุบันเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญและยังไดรับการ

ยอมรับวาเปนอาคารสถาปตยกรรมช้ินเอกของ Ange-Jacques Gabriel อีกดวย 

ไดเวลานําทานสู ถนนแซงต แคทเธอรีน (Rue Sainte-Catherine) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในยุโรป เปนถนนชอป

ปงหลักในเมืองบอรกโดซ ที่มีระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร โดยถนนแหงน้ีถือวาเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตร

ของเมืองบอรกโดซ ซึ่งมีนักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมากในทุกๆป  

 
19.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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วันที่แปด แคดิแลค 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 เรือสําราญลองสู แมนํ้ากาฮอง (Garonne) และผานบานเรือนริมฝงแมนํ้า รวมถึงปราสาท, โบสถ อิสระใหทาน

ไดชมและบันทึกภาพความสวยงามของบานเมืองที่ต้ังริมแมนํ้ากาฮอง เรียกไดวาเปนทัศนียภาพที่ไมควรพลาดใน

การมาลองเรอืแมนํ้ากาฮอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

12.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือแคดิแลก  

บาย นําทานเที่ยวชมเมืองแคดิแลก (Cadillac) เปนเมืองเล็กๆที่ต้ังอยูริมฝงแมนํ้ากาฮอง ทางตะวันตกเฉียงใตของ

ฝรั่งเศส นําทานเที่ยวชมเขตเมืองเกา (Old Town)  

 หลังจากน้ันนําทาน เขาชมปราสาทดุกออฟแอปองแคดิแลก (Castle of the Dukes of Epernon Cadillac) 

สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 เปนปราสาทโบราณ ซึ่งสรางในสมัยพระเจาอองรีที่ 4 แหงฝรั่งเศส และไดมีการ

บูรณะในสมัยพระเจาหลุยสที่ 13 สรางในแบบศิลปะแบบเฟรนชสไตล ผสมผสานกับการปรับใหดูแข็งแกรงใน

แบบทหารเชนกัน เน่ืองจากเปนปราสาทที่ใชเปนฐานทัพของทหารในอดีต  

  นําทานชมความสวยงามและความนาประทับใจของปราสาทโบราณของฝรั่งเศสที่ยังคงรักษาสภาพไวอยางดีย่ิง 

 
17.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

18.00 น. นําทานเดินกลับสูทาเรือบอรกโดซ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

วันที่เกา อาคาชอง - Dune du Pilat (เนินทรายใหญที่สุดในยุโรป) - แลงกง - ลาริโอลง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. นําทานเดินทางสู อาวอาคาชอง (Arcachon Bay) นําทานสูเนินทรายที่ใหญและสูงที่สุดในทวีปยุโรป Dune du 

Pilat ซึ่งต้ังอยูที่ Arcachon Bay บนชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ในชุมชนเมือง La Teste-de-Buch เนิน

ทรายแหงน้ีเปนสิ่งมหัศจรรยที่ธรรมชาติไดสรรสรางขึ้น กวาง 500 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร และสูง 107 เมตร มี

เน้ือทรายประมาณ 60 ลานคิวบิกเมตร ทุกๆ ปเนินทรายจะเคลื่อนประมาณ 5 เมตร เนินทรายขนาดมหึมาแหงน้ี

สูงตระหงานทาทายนักทองเที่ยวใหขึ้นไปสัมผัสบนยอดสุดของเนินทราย ซึ่งมีการสรางบันไดจํานวน 154 ขั้นได

เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดเดินขึ้นไปอยางสะดวก แตถาหากใครมีรางกายที่แข็งแรงก็สามารถเดินเทาเปลาสัมผัสเม็ด

ทรายขาวละเอียดขึ้นไปพิชิตยอดเนินทรายได แตอาจจะตองใชพลังงานมากกวาการใชบันได ณ จุดสูงสุดของเนิน

ทราย เมื่อมองยอนกลับไปที่บันได ณ จุดเริ่มตน เราเห็นผูคนที่อยูขางลางตัวเล็กนิดเดียว และเมื่อหันไปขางหนา 

ทานจะไดเห็นภาพมหาสมุทรแอตแลนติกอันกวางใหญ ทองฟาสีคราม พระอาทิตยทอแสงสีแดง ดานขางก็จะ
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เปนปาสนสีเขียวขจี ลมพัดแรง สัมผัสไดถึงกลิ่นไอของนํ้าทะเลและละอองทรายอันละเอียด ชวงเย็นแดดออนๆ 

จะมีคนจํานวนมากมาน่ังชมพระอาทิตยตกดินและมีโอกาสไดเห็นปลาโลมาอีกดวย  

จากน้ันนําทานเที่ยวชมเมืองอาคาชอง กอนนําทานกลับสูเมืองบอรกโดซ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองลาริโอลง (La Reole) เมืองเล็กๆนารักๆริมฝงแมนํ้ากาฮอง เปนเมืองที่สรางขึ้นริมฝงแมนํ้า

ในสมัยศตรรษที่ 12 เรียกไดวาเปนเมืองเล็กที่มีอายุเกาแกและโบราณมากอีกแหงหน่ึงของฝรั่งเศส นําทานเดิน

เที่ยวชมเมืองลาริโอลง  

นําทานแวะถายรูปกับ Château de Roquetaillade และ โบสถประจําเมือง ซึ่งเปนโบสถที่สรางในสมัย

ศตวรรษที่ 12  

จากน้ันนําทานถายรูปกับศาลาวาการเมือง (City Hall) ซึ่งไดรับการขึ้นยกยองวาเปนศาลาวาการเมืองที่เกาแก

ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส (The Oldest City Hall in France)  

ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองแลงกง (Langon) เมืองเล็กๆอีกเมืองที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 เชนเดียวกัน 

เปนเมืองที่สรางบนเนินเขา และในสมัยศตวรรษที่ 12 เปนเมืองที่เรียกไดวาใหญเปนอันดับสองของภูมิภาคน้ี  

เมืองน้ียังคงกลิ่นอายของศิลปะในยุคศตวรรษที่ 12 ซึ่งยังคงไดรับการอนุรักษไวอยางดีย่ิง นําทานถายรูปกับโบสถ 

Eglise de Saint-Pierre ซึ่งเปนโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12  

จากน้ันนําทานถายรูปกับสะพานเหล็กที่ขามแมนํ้ากาฮอง (Suspension bridge) ซึ่งออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล 

สถาปนิกผูออกแบบหอไอเฟล แหงกรุงปารีส อิสระใหทานไดเก็บภาพและเดินเลนชมเมืองเกาแหงศตวรรษที่ 12  

18.30 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง 

 จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบ

เล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูก

สงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ

ชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่สบิ อาแฌ็ง - ตูลูส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. นําทานเช็คเอาทออกจากเรือสําราญ 
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 นําทานเดินทางสู เมืองอาแฌ็ง (Agen) ระยะทาง 140 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง เปนเมือง

หลวงของจังหวัดลอเตกาฮองในแควนอากีแตนในประเทศฝรั่งเศส เมืองอาแฌ็งต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงไตของ

ฝรั่งเศส ตัวเมืองต้ังอยูบนฝงแมนํ้ากาฮอง 

 นําทานเขาชมอาสนวิหารอาแฌ็ง เรียกช่ือเต็มวา อาสนวิหารนักบุญกาแพรแหงอาแฌ็ง (Cathédrale Saint-

Caprais d'Agen) เปนอาสนวิหารโรมันคาทอลิกและที่ต้ังของมุขนายกประจํามุขมณฑลอาแฌ็ง ต้ังอยูที่เมืองอา

แฌ็ง จังหวัดลอเตการอน แควนนูแวลากีแตน ประเทศฝรั่งเศส สรางขึ้นเพ่ืออุทิศแดนักบุญกาแพรแหงอาแฌ็ง 

อาสนวิหารอาแฌ็งไดขึ้นทะเบียนเปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรเมื่อป ค.ศ. 1862 รวมทั้งเปนสถานที่

สําคัญแหงหน่ึงบนเสนทางแหงผูแสวงบุญ (เสนทางซานเตียโกเดกอมโปสเตลาในประเทศฝรั่งเศส) ซึ่งไดขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโกในป ค.ศ. 1998 นําทานชมความสวยงามภายในอาสนวิหารแหงน้ี จากน้ันนํา

ทานเที่ยวชมและเก็บภาพความสวยงามของเมืองอาแฌ็ง  

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองตูลูส (Toulouse) ระยะทาง 117 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 

ช่ัวโมง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินตูลูส เพ่ือเช็คอินและทํา Tax Refund  

16.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินตูลูส สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK1806 (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

20.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่สบิเอ็ด กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา, อาหารเชา 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทาน

ในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1998


     

     

 

 
 
 

 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

ไมรวมคาซาเชงเกน - ไมรวมคาทิปพนักงานบนเรือ Gratuity 
12-22 ส.ค. // 18-28 ต.ค. 61 

ราคาผูใหญ (พักหองคู หองมีหนาตาง Panorama Cabin) ทานละ 99,900 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ  19,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  96,900 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,900 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ  

(ราคายืนยนัไดก็ตอเม่ือที่นั่ง confirm เทานั้น) 

85,000 – 110,000 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย (ผูใหญ)  (ไมรวมต๋ัว BKK-IST-BOD//TLS-IST-BKK) 23,000 

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยื่นวีซา หักคาใชจาย ไมรวมคาวีซา 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่17 ก.พ. 2561) ** 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกนิ 20 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกเมอืง 

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิตางๆ 

 บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พรอมอาหารและเครื่องด่ืม 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาวีซาเชงเกน ประมาณ 3,300 – 3,500 บาท 

 คา Gratuity หรือคาทิปพนกังานบนเรือ ทานละประมาณ 50 Euro 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการ 

ทั้งหมดหลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงือ่นไขดังกลาว 
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การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  หลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทาง

แนนอน หรือ 

กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร (สําหรับผูเดินทางที่ตพักเดี่ยว 1 ทานตอหอง) 

พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ

เดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 45 

วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา 

หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 25% 

* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจํา 50% 

* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน  

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซา

ในทุกกรณ ีไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 
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 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกดิความ

ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลกิการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ัน

ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา

ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 

ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS170218 

  Page 13 of 16  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ี

จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) 

ดังน้ันจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง

ที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได  

 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนฝรั่งเศส 

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 5-7 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ  

เพ่ือขอย่ืนวีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพ่ิมเติม  

 หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มหีนาวางอยางนอย 2 แผน 

1. รูปถายสหีนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรปูตองเปนพืน้สีขาว (อยาถายเอง เพราะพืน้เปนสเีทา 

ใชไมได) หามสวมแวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาทีเ่คยได)  

***ความสูงหนาผากจนถึงคาง ตองมีขนาดระหวาง 32-36 มม.เทานั้น*** 

2. สําเนาบัตรประชาชน  

3. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

4. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณผีูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 

5. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 

6. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบรบูิรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปที่ศึกษา  

9. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 
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- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 

ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา) 

 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี 

 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

 

หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุช่ือผูถูก

รับรองในจดหมายดวย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2  

  

สถานฑูตไมรบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชอีอมทรพัย หรือฝากประจําเทานัน้ 
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	1. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

