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ล่องเรือแม่น้ําโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) 9 วัน 6 คืน 
พักบนเรือล่องแม่น้ํา Croisi Europe MS Mistral 

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 

 
 

 (พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น) 
 

ลียง - ชาลง ซูร์ โซน - มากง - เทร์วู - แซ็ง เอเตียน - อาวีญง - อาร์ลส์  
พอร์ต เซ็นต์หลุยส์ - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - ซีนองค ์- มาร์กเซย์  

 

ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลี่ยนทา่เทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
 

 
เสน้ทางล่องเรอืแม่น้ําโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) 

 
 

กําหนดการเดินทางวันที่  20-28 ต.ค. 61        ราคา  89,900.-  
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตนับูล ตุรก ี- สนามบินลียง ฝรัง่เศส - เมืองชาลง ซูร์ โซน - เข้าชมมหาวหิารชาลง ซรู์ 
โซน - เชคอนิลงเรือ Croisi Europe MS Mistral - ร่วมงาน Welcome Night บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เที่ยวชมเมืองมากง - ถ่ายรูปสะพานโรมนัแซงต์โรลอง - เข้าชมโบสถ ์อิกลิส แซงต ์ปิแอร ์- เที่ยวชมบริเวณเมือง
เก่า - เมืองเทร์ว ู- ท่าเรือ Rue du Port - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภาโบราณ - ถ่ายรูปหอนาฬิกาประจําเมือง - เข้าชม
ป้อมปราการปราสาทเทร์ว ู- เดินเล่นทา่เทียบเรือเมือง ลียง - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
เที่ยวชมเมืองลียง (มรดกโลก) - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช ่- 
ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - กลับขึ้นเรือ 

วันที่5 
อิสระพักผ่อนบนเรือ - เรือเทียบท่าแซ็ง เอเตียน - เมืองเวียน - เข้าชมอารามแซงตซ์าแว็ง - เมืองแซ็ง เอเตียน - 
จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต ์ชาร์ลส ์

วันที่6 
เที่ยวชมเมืองอาวีญง - เข้าชมพระราชวังพระสันตะปาปา - ถ่ายรูปสะพานอาวีญง - กลับขึ้นเรือ - ช่วงบ่าย เรือ
เทียบท่า เมืองอาร์ลส์ - เที่ยวชมเมืองอาร์ลส์ (Arles - เข้าชมสนามกฬีาโรมันโบราณ (Roman Arena)  - ชมโรง
ละครโรมัน และคริปโตปอรติคุส - ถ่ายรูปกับโบสถ์แซงต ์โทรแปงค์ - สุสานอาลีสกอง 

วันที่7 
เรือล่องสู่ แม่น้ําคามาร์ก - จอดเทียบท่า พอร์ตเซ็นหลุยส ์- ซาลง เดอ โพรวองซ ์- แวะถ่ายรูป Chateau de 
l'Emperi - เมืองซีนองค์ - แวะถ่ายรูปโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค ์- อิสระพักผ่อนบนเรือ// 

วันที่8 
อําลาเรือล่องแม่น้ํา - เข้าชมโบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด - ชมเมืองเก่า และท่าเรือที่มีเรือยอรช์ - สนามบนิ
มาร์กเซย ์

วันที่9 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร  
18.30 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก์ได๎ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู๎โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.45 น. ออกเดินทางสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า 
วันที่สอง  อิสตันบูล - ลียง - ชาลง ซูร ์โซน 
05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1807 อิสระใหท๎ํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
08.25 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สูํ สนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
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10.55 น. เดนิทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานเดินทางสู ํเมืองชาลง ซูร์ โซน (Chalon Sur Saone) ระยะทาง 128 ก.ม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชั่วโมง  เป็นเมืองเล็กอีกเมืองที่ตั้งริมแมํน้ําโซน (Saone) ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองต์ กงเต ของฝรั่งเศส เป็นอีก
เมืองเกําแกํอีกเมืองของฝรั่งเศสตะวันออก และเป็นอีกเมืองที่ถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณ  
นําทํานเที่ยวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนั้นนําทําน เข๎าชมมหาวิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกชื่อเต็มวํา อาสน
วิหารนักบุญวินเซนต์แหํงชาลง-ซูร์-โซน สร๎างขึ้นตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 11 แล๎วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยศตวรรษที่ 18 
และได๎มีการบูรณะในสมัยศตวรรษที่ 19 มหาวิหารแหํงนี้สร๎างขึ้นเพื่ออุทิศให๎แกํนักบุญวินเซนต์แหํงซารากอสซา 
และมหาวิหารแหํงนี้ยังได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1903 อีกด๎วย ได๎
เวลานําทํานเดินทางสูํเรือสําราญเพื่อเชคอิน 

17.00 น. นําทํานเชคอินลงเรือสําราญ Croisi Europe MS Mistral พร๎อมรํวมงาน Welcome Night บนเรือสําราญ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
19.00 น. เรือสําราญออกเดินทางสูํทําเทียบเรือเมือง มากง (Macon) 
วันที่สาม  ชาลง ซูร์ โซน - มากง - เทร์วูร ์
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. นําทําน เที่ยวชมเมืองมากง (Macon) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโซเนลัวร์ในแคว๎นบูร์กอญ ที่ตั้งอยูํทางตะวันออก

ของฝรั่งเศส เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ แตํแฝงด๎วยมนต์เสนํห์ เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยูํริมแมํน้ําโรน และตั้งอยูํใน
แคว๎นเบอร์กันดี เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไม๎ที่มีการจัดสวนอยํางสวยงาม  
นําทํานเดินชมความนํารักของเมืองมากง จากนั้นนําทํานแวะถํายรูปกับสะพานโรมันแซงต์โรลอง (Saint 
Laurent Roman Bridge) ที่สร๎างทอดยาวข๎ามแมํน้ําโรน  
ได๎เวลานําทําน เข๎าชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซึ่งเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองสร๎างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 18 นําทํานเข๎าชมความสวยงามและความเกําแกํของโบสถ์แหํงนี้  
 
จากนั้นนําทําน เที่ยวชมบริเวณเมืองเกํา (old town) ให๎ทํานได๎เก็บภาพความสวยงามของตัวเมืองเกํามากง อีก
เมืองสวยแหํงลุํมแมํน้ําโรน 

 
11.00 น. นําทํานเดินทางกลับสูํเรือสําราญ 
11.30 น. เรือสําราญออกเดินทางสูํทําเรือเมืองเทร์วู อิสระให๎ทํานได๎ชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่งแมํน้ําโซน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสําราญ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1903
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8D
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15.30 น. เรือสําราญเทียบทํา ณ ทําเรือเมืงเทร์วู 
 นําทํานเที่ยวชม เมืองเทร์วู (Trevoux) เมืองเล็กๆริมฝั่งแมํน้ําโซน  
 นําทํานเที่ยวชม ทําเรือ Rue du Port ซึ่งมีหมูํอาคารโบราณที่สร๎างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15-16  
 จากนั้นนําทําน ถํายรูปกับอาคารรัฐสภาโบราณ (Old Parliament) ซึ่งสร๎างขึ้นในชํวงศตวรรษที่ 18-19  
 นําทําน ถํายรูปกับหอนาฬิกาประจําเมือง (Clock Tower) ซึ่งสร๎างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17  
 จากนั้นนําทําน เข๎าชมป้อมปราการปราสาทเทร์วู (Trevoux’s fortified castle) ซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่สร๎าง

ขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ใช๎เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูในอดีต จากนั้นให๎ทํานได๎มีโอกสาร
เดินเลํนภายในเมืองที่ยังคงเสนํห์แหํงเบอร์กันดี อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพตามอัธยาศัย 

19.00 น. นําทํานเดินทางกลับสูํเรือสําราญ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
19.30 น. เรือสําราญออกเดินทางสูํทําเทียบเรือเมือง ลียง (Lyon) 
 หากทํานต๎องการเดินเลํน หรือชม Night Life แหํงเมืองลียง ทํานสามารถเดินเลํนได๎ตามอัธยาศัย 
วันที่สี ่ ลียง - ล่องเรือชมความสวยงามของเมืองริมฝั่งแม่น้ําโรน 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. นําทํานเที่ยวชมเมืองลียง (Lyon) ซึ่ง องค์การยูเนสโก (Unesco) ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.

1998 นําทํานผํานชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จัตุรัสขนาดใหญทํีต่ั้งอยูํใจกลางเมืองลียง โดย
จัตุรัสนี้ได๎รับการออกแบบใหมํอยํางสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel 
de Ville)  

 นําทํานแวะถํายรูปกับ อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน
อาคารแหํงนี้ถือวําเป็นหนึ่งในอาคารเกําแกํที่ใหญํที่สุดของเมืองลียง   

  
 นําทํานถํายรูปโรงละครโอเปรํา (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยูํตรงข๎ามกับศาลาวํา

การเมือง โดยอาคารถูกสร๎างขึ้นใน ชํวงปี ค.ศ. 1826 สร๎างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และตํอมาถูก
ออกแบบใหมํอยํางสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารเปิดขึ้นมาใหมํในปี ค.ศ.1993  

 ได๎เวลานําทํานชม โบสถ์แซง นิเชํ (St. Nizier church) อีกหนึ่งคริสตจักรที่ถูกสร๎างขึ้นในสไตล์โกธิค เป็นโบสถ์ที่มี
ความโดดเดํนทางด๎านสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาคารที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็นอนุสาวรีย์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สําคัญแหํงหนึ่งของเมืองลียง  

 จากนั้นนําทําน ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เป็น
โบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร๎างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เกําจากศตวรรษที่ 6 โดย
สิ่งที่โดดเดํนที่สุดของวิหารแหํงนี ้คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14  
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12.00 น. นําทํานกลับสูํเรือสําราญ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสําราญ 
12.30 น. เรือสําราญออกเดินทางสูํทําเรือ แซ็ง เอเตียน 
บําย เรือสําราญเดินทางออกจากทําเทียบเรือเมืองลียง สูํทําเทียบเรือเมือง แซ็ง เอเตียน ระหวํางการเดินทางทํานจะได๎

สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอันสวยงามสองฝั่งแมํน้ําโรน แนะนําให๎ทํานขึ้นไปถํายรูปวิว
สองฝั่งแมํน้ําโรน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามยิ่ง ไมํวําจะเป็นปราสาทโบราณ ริมน้ํา หรือ บ๎านเรือน ตลอดจนหมูํ
อาคารหลากหลายแบบ ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความเจริญในอดีต จนถึงปัจจุบัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

20.00 น. เรือสําราญเทียบทํา ณ ทําเรือเมืองแตง (Tain) 
 ทํานสามารถลงไปเดินเลํนเพื่อชมความสวยงามของเมืองยามค่ําคนืได ๎
วันที่ห้า แตง - เวียน - แซ็ง เอเตียน  - อาวีญง 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 เรือสําราญลํองแมํน้ําโรนและผํานบ๎านเรือนริมฝั่งแมํน้ํา รวมถึงปราสาท, โบสถ์ อิสระให๎ทํานได๎ชมและ

บันทึกภาพความสวยงามของบ๎านเมืองที่ตั้งริมแมํน้ําโรน เรียกได๎วําเป็นทัศนียภาพที่ไมํควรพลาดในการมา
ลํองเรือแมํน้ําโรน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
12.30 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือแซ็ง เอเตียน 
 นําทําน เดินทางสูํเมืองเวียน (Vienne) ระยะทาง 34 ก.ม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เป็นจังหวัดที่มีชื่อ

เดียวกับแมํน้ําเวียนในแคว๎นนูแวลากีแตน ประเทศฝรั่งเศส จังหวัดเวียนตั้งอยูํทางตอนกลางออกไปทางตะวันตก
ของประเทศ โดยมีปัวตีเยเป็นเมืองหลัก เวียนเป็นหนึ่งใน 83 จังหวัดเดิมที่กํอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 
1790 ระหวํางการปฏิวัติฝรั่งเศส จากบางสํวนของจังหวัดปัวตู, ตูแรน และแบรี   
นําทํานเที่ยวชมเมืองเวียน และ เข๎าชมอารามแซงต์ซาแว็ง (Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe) เริ่ม
สร๎างราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในลักษณะสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ความสําคัญของอารามอยูํที่จิตรกรรมฝา
ผนังจากคริสต์ศตวรรษที่ 11 และ 12 ที่ได๎รับการอนุรักษ์ให๎อยูํในสภาพที่ดีมาก สถานที่สําคัญคืออารามแซ็ง-ซา
แว็ง-ซูร์-การ์ต็องปซ์ึ่งเป็นแหลํงมรดกโลก  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1790
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1790
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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นําทํานเดินทางกลับสูํ  เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) เมืองทางตอนกลางคํอนไปทางตะวันออกของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวร์ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอและการฟอกย๎อม ผลิต
เหล็กกล๎าเจืออาวุธและกระสุน เป็นเมืองแรก ๆ ของฝรั่งเศสที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
นําทํานชม จัตุรัสชอง ชัวเรส จัตุรัสใจกลางเมืองแซ็ง เอเตียน ตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แกํ นาย ชอง ชัวเรส 
นักการเมืองชาวฝรั่งเศสผู๎ฝั่งใฝ่สังคมนิยม และตํอต๎านความรุนแรงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกลอบสังหาร
ที่กรุงปารีสเมื่อปี ค.ศ.1914  
แวะถํายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St.Charles Cathedral) โบสถ์โรมันคาธอลิก สร๎างขึ้นในปี 1912 เป็น
อนุสรณ์แดํนักบุญชาร์ลส์ โบโรมิโอ (Saint Charles Boromeo) 

 
18.30 น. นําทํานเดินทางกลับสูํเรือสําราญ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
19.00 น. เรือสําราญออกเดินทางสูํทําเรือ อาวีญง 
วันที่หก อาวีญง - อาร์ลส ์
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.30 น. นําทําน เที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เป็นเมืองหลัก (Chef-lieu) ของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว๎นพรอว็องซาลป์

โกตดาซูร์ทางภาคใต๎ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําโรน เมืองอาวีญง ได๎ถูกขนานนามวํา "เมืองแหํงพระ
สันตะปาปา" เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแตํปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 
1423 ในชํวงของการแตกแยกครั้งใหญํของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไมํกี่
เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกําแพงเมืองเกําที่ยังอยํูในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์  

 นําทําน เข๎าชมพระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนั้นนําทํานถํายรูปกับ สะพานอาวีญง ซึ่งยัง
อยูํในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนีไ้ด๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปคี.ศ. 1995  

 
12.00 น. นําทํานเดินทางกลับสู ํเรือสําราญ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1309
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1423
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1423
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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._1995
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
13.00 น. เรือเดินทางออกจากทําเทียบเรือเมืองอาวีญง สูํทําเรือเมืองอาร์ลส์ 
 เรือสําราญลํองแมํน้ําโรนและผํานบ๎านเรือนริมฝั่งแมํน้ํา รวมถึงปราสาท, โบสถ์ อิสระให๎ทํานได๎ช มและ

บันทึกภาพความสวยงามของบ๎านเมืองที่ตั้งริมแมํน้ําโรน เรียกได๎วําเป็นทัศนียภาพที่ไมํควรพลาดในการมา
ลํองเรือแมํน้ําโรน 

16.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเรือเมือง อาร์ลส ์
 นําทําน เที่ยวชมเมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยูํริมแมํน้ําโรน (Rhone river) ใน

จังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว๎นโพรวองซ์ (Provence) แคว๎นที่อยูํทางตอนใต๎ของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองที่คํอนข๎างมีความโดดเดํนในด๎านของโบราณสถานสําคัญที่มีมาตั้งแตํยุค
สมัยโรมาเนสก์ และด๎วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให๎องค์การยูเนสโกยกให๎เมือง
อาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981   
นําทําน เข๎าชมสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) 
ตึกรูปรํางทรงกลมขนาดใหญํ ที่สร๎างขึ้นประมาณ ชํวงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์สําหรับคนนั่งชมการแสดง
ตํางๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให๎เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์  
จากนั้นนําทําน ชมโรงละครโรมัน และคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยูํ
ใกล๎ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ๎งและชมทางเดินใต๎ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเกําแกํ
มากแหํงหนึ่งของเมือง  
 
จากนั้นนําทํานถํายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร๎างขึ้นในชํวงชํวง
ศตวรรษที่ 3 สร๎างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แหํงนี้ถือวําเป็นโบสถ์แหํงบิชอบคนแรกของ
เมืองอาร์ลส์ อีกด๎วย  
จากนั้นนําทํานชม สุสานอาลีสกอง (Necropolis of Alyscamps) ซึ่งเป็นสุสานที่มีขนาดใหญํที่ถือวําเป็นหนึ่งใน
สุสานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกก็วําได๎ โดยสุสานโรมันโบราณแหํงนี้มีนักทํองเที่ยวเดินทางมากเยือนมากพอๆ
กับแหลํงทํองเที่ยวอื่นๆในเมือง ภายในสุสานมีโบสถ์ยุคกลาง อยํางโบสถ์ Saint Honoratus และอื่นๆ ซึ่ง
ปัจจุบันกลายเป็นซากปรักหักพัง  

 
19.00 น. นําทํานเดินทางกลับสู ํเรือสําราญ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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วันที่เจ็ด พอร์ต เซ็นต์หลุยส์ (แม่น้ําคามาร์ก) - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - ซีนองค ์
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 เรือสําราญลํองสูํ แมํน้ําคามาร์ก (Camargue) และผํานบ๎านเรือนริมฝั่งแมํน้ํา รวมถึงปราสาท, โบสถ์ อิสระให๎

ทํานได๎ชมและบันทึกภาพความสวยงามของบ๎านเมืองที่ตั้งริมแมํน้ําแมํน้ําคามาร์ก เรียกได๎วําเป็นทัศนียภาพที่ไมํ
ควรพลาดในการมาลํองเรือแมํน้ําแมํน้ําคามาร์ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 

 
12.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทํา ณ ทําเรือพอร์ตเซ็นหลุยส์ 
 นําทํานเดินทางสูํ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 76 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เมืองเกําแกํอีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ์ ซึ่งตั้งอยูํระหวํางเมืองมาร์กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์    
นําทํานเดินชมเมืองเกําซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได๎เป็นอยํางดี  เริ่มจากจัตุ รัส 
Crousillat (Place Crousillat)  ตํอไปยังศาลาวําการประจําเมือง (City Hall) และผํานชมบ๎านของนอสตราดา
มุส (ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรือ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam)  นัก
โหราศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู๎ซึ่งใช๎ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กวํา 19 ปีกํอนสิ้นชีวิตลง 

 จากนั้นนําทําน แวะถํายรูปกับ Chateau de l'Emperi ป้อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็นที่
พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผู๎ครองเมือง ไมํวําจะเป็น อาร์คบิชอปแหํง Arles  รวมถึงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ ์ 

 นําทํานเดินทางสู ํเมืองซีนองค์ (Senanque) (ระยะทาง 50 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  
 นําทํานชมและแวะถํายรูปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซึ่งบริเวณ

โดยรอบรายล๎อมไปด๎วยทุํงลาเวนเดอร์  
 นําทํานชม ทุํงลาเวนเดอร์ ที่กว๎างใหญํไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให๎ทํานได๎ถํายรูปเพื่อเก็บความประทับใจหรือเลือก

ซื้อสินค๎าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ได๎ตามอัธยาศัย ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํทางเรือเมืองมาร์กเซย์  
 (ชํวงฤดูกาลลาเวนเดอร์ คือ ชํวง พฤษภาคม - กรกฎาคมของทุกปี หากไมํใช๎ชํวงดังกลําวจะมีการปลูกพืชอยําง

อื่นแทน) สําหรับชํวงหน๎าหนาว จะนําทํานเที่ยวชมเมืองซีนองค์ และ นําทํานเข๎าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซี
นองค์ (Notre Dame De Senanque) แทน ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํเมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 101 ก.ม. ใช๎
เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง) 

18.00 น. นําทํานเดินกลับสูํทําเรือมาร์ตีกส์ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หมายเหตุ      กํอนเรือกลับเทียบทําในค่ําวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง 
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 จากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตั้งแตํกลางดึก และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะถูก
สํงมาให๎ทํานตรวจเช็คกํอนทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จคําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันทีท่ํานเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

วันที่แปด มาร์กเซย ์
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. นําทํานเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญ 
 นําทํานเข๎าชมโบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ตั้งอยูํบนยอดเขา โบสถ์

แหํงนี้สร๎างขึ้นอยํางงดงามด๎วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแมํมารีเป็นองค์ประธาน เลํา
กันวําในสมัยกํอนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพื่อให๎การเดินเรือปลอดภัย และเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับ
มาแล๎วก็มักจะนําเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก๎บน แตํเมื่อเวลาผํานไปทางเทศบาลเมืองได๎ปรับปรุงให๎สถานที่
แหํงนี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักด์ิสิทธิ์และกลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมาร์กเซย์  

 ได๎เวลานําทํานเที่ยวชมบริเวณเมืองเกํา (Old town) และทําเรือที่มีเรือยอร์ชนับร๎อยลําจอดเรียงรายนับเป็นอีก
หนึ่งทัศนียภาพที่สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
15.30 น. นําทํานเดินทางสู ํสนามบินมาร์กเซย์ เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund  
17.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินมาร์กเซย์ สู ํสนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK1368 (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.30 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผํอน บนเครื่องบิน 
21.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา, อาหารเช๎า 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 
คําแนะนํา  สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทําน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 
อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

20-28 ต.ค. 61 

ราคาผู๎ใหญํ (พักห้องคู่ ห้องมีหน้าต่าง Panorama Cabin) ทํานละ 89,900 

พักเด่ียวเพ่ิม ทํานละ  15,000 

เด็กอายุตํ่ากวํา 12 ปี (พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน)  86,900 

เด็กทารก อายุไมํเกิน 2 ปี (นบัอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,900 

ชัน้ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์เริ่มต๎นที่ทํานละ  
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

85,000 – 110,000 

ไมํเอาตั๋วเครื่องบินหักคําใช๎จําย (ผู๎ใหญํ)  (ไมํรวมตั๋ว BKK-IST-LYS//MRS-IST-BKK) 23,000 

กรณีมีวีซําแล๎วหรือไมํต๎องยื่นวีซํา หักคําใช๎จาํย ไม่รวมค่าวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที ่27 มกราคม 2561) ** 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคนืเงินได๎ และไมํสามารถเปลีย่นวันเดินทางได ๎
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก.  
โปรแกรมทํองเที่ยวลํองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกนิ 20 กก./ทําน) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําภาษี (Port Fee) ในทุกเมอืง 
 คํา Gratuities หรือ Service fee บนเรือ  
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที ่
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิตํางๆ 
 บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พร๎อมอาหารและเครื่องดื่ม 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 3,300 – 3,500 บาท 
 ค่า Gratuity หรือค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละประมาณ 50 Euro 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
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เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

การชําระเงิน  
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 35,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  
   สําหรับ (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) กรุณาชําระคํามัดจําทัวร ์50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  
   พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมสํามารถ   
  เดินทางได๎เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 70 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 85 
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา 
หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง (ไมํมีคําใช๎จาํย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามัดจํา 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามดัจํา 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามดัจําเต็มจํานวน  
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
* ยกเลิก น๎อยกวํา 7 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได๎ทําการยื่นวีซําเรียบร๎อยแล๎ว บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการนําเลํมพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซํา

ในทุกกรณี ไมํวําคําใช๎จํายในการยื่นวีซําจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู๎เดินทางต่ํากวํา 20 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทํองเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนคําเข๎าชมแกํคณะผู๎เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลาํช๎าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 การทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทํานไมํสามารถเรียกร๎องเงินคืน ในกรณีที่
ทํานปฎิเสธหรอืสละสิทธิ์ การใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎น ทํานได๎ทําการตกลงหรือแจ๎งให๎ทราบกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธวีซําและจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ มาแล๎ว  หากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคําธรรมเนียมวีซาํ และไมํคืนทกุกรณี 
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 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมํรับผิดชอบ หากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค๎าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรํวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค๎าต๎องดําเนินการมาพบคณะทัวร์

ด๎วยตัวเอง และต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการมาพบคณะใหญํด๎วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญํเกิดความ
ลําช๎าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ 

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบิน เป็นผ๎ูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญ ํฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพ่ือขอคํายืนยันวํา
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรบัผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎ 

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคู ํ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให๎ทํานไมํได๎หอ๎งพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได ๎

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบทีม่ีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บรกิาร
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทาํการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกนิ 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ(ICAO) 

 หากทํานซื้อสนิค๎าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎ และ
ห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสํวนไมํเกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนํวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนํวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได ๎
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสวํนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคําทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้
จะชดเชยไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไมํแนะนําให๎โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญํ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร์ ไมํใชํระหวํางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวร์ได๎จัดทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญํสูญหาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยคําเสียหายให๎ทําน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด๎วย
คําชดเชย USD 20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังน้ันทํานจึงไมํควรโหลดของมีคําทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญํ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียดข๎างต๎นเทํานั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎  
 
 

ผู้เดนิทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวซี่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องชําระคา่เดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผู๎เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาชําระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้นฝรั่งเศส 
(ใช๎เวลาในการขอวีซําประมาณ 5-7 วันทําการ) 

สถานฑูตไมํอนุญาตให๎ดึงเลํมพาสปอร์ต หากได๎ยื่นเข๎าไปแล๎ว ดังน้ันถ๎าทํานรู๎วําต๎องใช๎เลํมกรุณาแจ๎งบริษัททัวร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซําลํวงหน๎ากํอนกรุ๏ป และให๎แนบตั๋วเครื่องบินในชํวงที่ทํานจะเดินทางมาด๎วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอ่ไปให้ครบตามที่สถานทูตฯ ร้องขอ 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหนา้ที่เพิ่มเติม 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช๎งานได๎ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน๎าวํางอยํางน๎อย 2 แผํน 
2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเปน็พื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา 

ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าทีเ่คยได)้  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหวา่ง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ๎าน (กรุณาถํายหน๎าแรกที่มีรายละเอียดบ๎านเลขที่มาด๎วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู๎หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหน๎าเป็น ...นาง... ต๎องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหยํา (กรณีผู๎หญิง.....ถ๎าหยําและหากมีการใช๎คํานําหน๎าเป็น ....นาง...ต๎องแนบมา) 
7. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวํา 20 ปีบริบูรณ์ต๎องแนบสูติบัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 20 ปีบรบิูรณ์: (หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อม พํอและแมํ) ต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บดิาและมารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอ

เทํานั้น และใหร๎ะบุวํา ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร (ระบชุื่อ) มีความสัมพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและใหร๎ะบุ

วํา มารดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎ระบุ

วํา บิดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการทํางานให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู๎ประกอบกิจการ (อายุไมํเกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบยีนพาณิชย์ที่มีชื่อผู๎เป็นเจ๎าของร๎านค๎า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช๎จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ๎าง ระบุตําแหนํง ระยะเวลาการวําจ๎าง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นข๎าราชการ : ใช๎หนังสือรับรองจากหนํวยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถํายสําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนกัศึกษา ต๎องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวํากําลังศึกษาอยูํ ระบุช้ันปีที่ศึกษา  
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10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให๎ถูกต๎อง ใช๎ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลํมเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ๎าของบัญชีให๎ครบถ๎วน มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซํา 
- สําเนาสมุดบัญชีย๎อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซํา มียอดเงินไมํตํ่ากวํา 100,000 บาทตํอการรับรอง 1 

ทําน และยอดแสดงในบัญชีตอ๎งไมํก๎าวข๎ามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วันกํอนยื่นวีซํา) 
 

************* ข๎อ 1 และ ข๎อ 2 ต๎องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข๎ามเดือน (ยอดไมํตํอเนื่อง) เชํนจากเดือน 1 ข๎ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไมํมี) ทํานตอ๎งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถํายสําเนาสมุดบัญชี 

 
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ๎แตํทํานต๎องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด๎วย 

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

ระบุช่ือเจ๎าของบัญชีให๎ครบถ๎วน มีอายุไมํเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซํา 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมํตํ่ากวํา 100,000 บาทตํอการรับรอง 1 ทําน  

 
หมายเหตุ หากต๎องการรับรองการเงินให๎คนภายในครอบครัว ต๎องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต๎องระบุช่ือเจ๎าของบัญชี รับรองคําใช๎จํายให๎ใคร (ต๎องระบุชื่อผู๎ถูก

รับรองในจดหมายด๎วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ๎าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วําเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ๎างรับรองคาํใช๎จํายให๎ลูกจ๎าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ๎างระบุวําเป็นผู๎รับรองคําใช๎จําย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข๎อ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ ีโปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรอืฝากประจําเทําน้ัน) 

 
 


