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10 วัน ล่องเรื อแม่ นำ้ โรน (ฝรั่งเศส)
A Rosa Stella River Cruise
เรื อแม่ นำ้ ระดับพรีเมียม Premium – Arosa Cruise

***โปรโมชั่น...สำยกำรบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส (TK)***

12 – 21 เมษำยน 2562
เริ่มต้ นที่….

102,900 บำท

(พิเศษ!! รำคำนีร้ วมทัวร์ พำเทีย่ ว, WIFI บนเรื อ, อำหำร, เครื่ องดื่ม และทิป…. ไม่ รวมวีซ่ำเชงเก้น)

ลียง – มำกง – ชำลง ซูร์ โซน – ตูร์นุส – ชำโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อำวีญง – อำร์ ลส์ – วีวเี ย – ลำวูลเต
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ขอสงวนสิทธิ์หำกเรื อมีกำรปรับเปลีย่ นท่ ำเทียบเรื อ ซึ่งทำงทัวร์ จะทำกำรแจ้ งให้ ลูกค้ ำทรำบล่ วงหน้ ำต่ อไป

เรื อแม่ นำ้ ระดับพรีเมียม - Arosa Stella Cruise

เส้ นทำงเดินเรื อ ล่องแม่ น้ำโรน
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10 วัน ล่ องเรื อแม่ นำ้ โรน (ฝรั่งเศส)
ลียง – มำกง – ชำลง ซูร์ โซน – ตูร์นุส – ชำโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อำวีญง – อำร์ ลส์ – วีวเี ย – ลำวูลเต
12 เม.ย. 62
20.00 น.
23.00 น.
13 เม.ย. 62

กรุ งเทพมหำนคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินมีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า
อิสตันบูล – ลียง

08.25 น.
10.55 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็ น TK 1807 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองลี ยง (Lyon) ซึ่ ง องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1998 นาท่านผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองลียง โดย
จัตุรัสนี้ ได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิ น Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel
de Ville) นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17
ปั จจุบนั อาคารแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นหนึ่ งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียง นาท่านถ่ายรู ปโรงละครโอเปร่ า
(Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ ที่ต้ งั อยูต่ รงข้ามกับศาลาว่าการเมือง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วง
ปี ค.ศ. 1826 สร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel
โดยอาคารเปิ ดขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1993 ได้เวลานาท่านชม โบสถ์แซง นิ เช่ (St. Nizier church) อีกหนึ่ ง
คริ สตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิ ค เป็ นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรม ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งใน
อาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ ที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของเมืองลียง จากนั้นนาท่านชม
มหาวิหารเซนต์จอห์น (Cathedral of St. John) หรื อ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดย
วิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของ
วิหารแห่งนี้ คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14
นาท่านเชคอินขึ้นเรื อสาราญ Arosa Stella Cruise

05.20 น.

17.00 น.
ค่า
21.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อสาราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อลียง (Lyon) มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองมากง (Macon)
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14 เม.ย. 62 ลียง – มำกง – บูร์ก ออง เบรซเซ่
เช้า
06.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อเมืองมากง
นาท่ า นเที่ ย วชมเมื องมากง (Macon) เป็ นเมื องหลวงของจังหวัดโซเนลัวร์ ในแคว้นบู ร์ก อญ ที่ ต้ งั อยู่ท าง
ตะวันออกของฝรั่งเศส เมืองนี้ เป็ นเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยมนต์เสน่ ห์ เนื่ องจากเป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าโรน
และตั้ง อยู่ในแคว้นเบอร์ กนั ดี เป็ นเมื องที่ มีธรรมชาติ สวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไม้ที่ มีการจัดสวนอย่า ง
สวยงาม นาท่านเดิ นชมความน่ ารักของเมืองมากง จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานโรมันแซงต์โรลอง
(Saint Laurent Roman Bridge) ที่สร้างทอดยาวข้ามแม่น้ าโรน ได้เวลานาท่านเข้าชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิ แอร์
(Eglise Saint Pierre) ซึ่ งเป็ นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 นาท่านเข้าชมความสวยงามและ
ความเก่ าแก่ของโบสถ์แห่ งนี้ จากนั้นนาท่านเที่ ยวชมบริ เวณเมื องเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของตัวเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่น้ าโรน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
35 นาที) เป็ นอีกเมืองเล็กๆน่ ารักๆตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าโรน ซึ่ งยังคงกลิ่นอายของสถาปั ตยกรรมในสมัยศตวรรษที่
15-16 นาท่านเข้าชมอารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) ซึ่ งเป็ นอารามที่สวยงามในศิ ลปะแบบโกธิ ค และยัง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั เก็บศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 20 ได้เวลานาท่านเดินชมความงดงามของ
อาคารสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษที่ 15-16 ในเมืองเก่าแห่ งบูร์ก (Bourg Historical Centre) อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามของเมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่
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17.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ

19.00 น.

เรื อสาราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อเมืองมากง มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อ ชาลง ซูร์ โซน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

15 เม.ย. 62 ชำลง ซู ร์ โซน – ตูร์นุส
03.00 น.
เช้า
09.00 น.

กลางวัน

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อชาลง ซู ร์โซน (Chalon-sur-Saone)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเที่ยวชมเมืองชาลง ซู ร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็ นเมืองเล็กอีกเมืองที่ต้ งั ริ มแม่น้ าชาลง (Saone) ใน
ภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองต์ กงเต ของฝรั่งเศส เป็ นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝรั่งเศสตะวันออก และเป็ นอีกเมือง
ที่ถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณ นาท่านเที่ยวชมเมืองชาลง ซู ร์โซน จากนั้นนาท่านเข้าชมมหาวิหาร
ชาลง-ซูร์-โซน หรื อเรี ยกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่ งชาลง-ซู ร์-โซน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษ
ที่ 11 แล้วเสร็ จสมบูรณ์ในสมัยศตวรรษที่ 18 และได้มีการบูรณะในสมัยศตวรรษที่ 19 มหาวิหารแห่ งนี้ สร้าง
ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นกั บุญวินเซนต์แห่ งซารากอสซา และมหาวิหารแห่ งนี้ ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอนุสรณ์
สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1903 อีกด้วย ได้เวลานาท่านกลับเรื อสาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

14.30 น.

เรื อสาราญเดิ นทางออกจากท่าเที ยบเรื อเมื องชาลง ซู ร์โซน (Chalon-sur-Saone) สู่ ท่าเที ย บเรื อเมื องตู ร์นุส
(Tournus) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอนั สวยงามสอง
ฝั่งแม่น้ าชาลง

17.30 น.

เรื อสาราญจอด ณ ท่าเทียบเรื อเมืองตูร์นุส
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18.30 น.
ค่า

นาท่านเที่ยวชมเมืองตูร์นุส (Tournus) อีกหนึ่ งเมืองเล็กๆน่ารักๆตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าชาลง และเป็ นอีกเมืองที่ต้ งั อยู่
ในจังหวัดบูร์กอน นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่าและถ่ายรู ปกับโบสถ์ประจาเมือง ตลอดจนชมอาคารสถาปั ตยกรรม
โบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 หากมีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง หรื อจะ
เลือกเก็บภาพบรรยากาศเมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองแห่งลุ่มแม่น้ าชาลง- โรน
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเมืองตูร์นุส เพือ่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองลียง
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

16 เม.ย. 62 ลียง – แซ็ง เอเตียน – ลียง
03.00 น.
เช้า
08.00 น.

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อลียง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมือง
ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศฝรั่ งเศส เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดลัวร์ และศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและการฟอกย้อม ผลิตเหล็กกล้าเจืออาวุธและกระสุ น เป็ นเมืองแรก ๆ ของฝรั่งเศสที่มีการ
ปฏิวตั ิอุตสาหกรรม นาท่านชม จัตุรัสชอง ชัวเรส จัตุรัสใจกลางเมืองแซ็ ง เอเตียน ตั้งชื่ อเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แก่
นาย ชอง ชัวเรส นักการเมืองชาวฝรั่งเศสผูฝ้ ั่งใฝ่ สังคมนิยม และต่อต้านความรุ นแรงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1
และถูกลอบสังหารที่กรุ งปารี สเมื่อปี ค.ศ.1914 แวะถ่ายรู ปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ ลส์ (St.Charles Cathedral)
โบสถ์โรมันคาธอลิ ก สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1912 เป็ นอนุ สรณ์ แด่นักบุญ ชาร์ ลส์ โบโรมิ โอ (Saint Charles
Boromeo) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลียง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งหรื อเดินเล่นภายในเมืองลียงตามอัธยาศัย แต่ท่านต้องกลับขึ้นเรื อสาราญก่อน 13.30 น.
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14.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อเมืองลียง เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองชาโตว์เนิฟ ดูว์ โปป
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17 เม.ย. 62 ชำโตว์ เนิฟ ดูว์โปป – อำวีญง – อำร์ ลส์
เช้า
10.30 น.

11.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ชาโตว์เนิฟ ดูวโ์ ปป (Chateauneuf-du-Pape)
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นภายในเมืองชาโตว์เนิ ฟ ดูวโ์ ปป ซึ่ งมีฉากหลังเป็ นอารามโบราณบนเนิน
เขาสู ง เรื อจะทาการจอดเทียบท่าประมาณ 30 นาที หรื อท่านจะเลือกเก็บภาพคามสวยงามของเมืองจากดาดฟ้า
ของเรื อสาราญ
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อชาโตว์เนิฟ ดูวโ์ ปป (Chateauneuf-du-Pape)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

13.00 น.

เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองอาวีญง

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เ เมืองอาร์ ลส์ (Arles) อีกหนึ่ งเมืองประวัติศาสตร์ โบราณที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าโรน (Rhone river)
ในจังหวัดบูชส์ -ดู -โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์ (Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ ลส์ส์ เป็ นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสาคัญที่มีมาตั้งแต่
ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของเมืองนัน่ เอง ที่เป็ นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้
เมืองอาร์ ลส์ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981 นาท่านเข้าชมสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรื อ
โรมัน แอมฟิ เธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรู ปร่ างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษ
ที่ 1 ภายในมีอฒั จรรย์สาหรับคนนัง่ ชมการแสดงต่างๆ หนึ่ งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็ นมรดกโลก
ของเมืองอาร์ ลส์ จากนั้นนาท่านชมโรงละครโรมันและคริ ปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus)
ซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปั ตยกรรมโรมันโบราณที่มี
ความเก่าแก่มากแห่ งหนึ่ งของเมือง จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church)
เป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่ งนี้
ถือว่าเป็ นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ ลส์ อีกด้วย จากนั้นนาท่านชม สุ สานอาลีสกอง (Necropolis of
Alyscamps) ซึ่ งเป็ นสุ สานที่มีขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็ นหนึ่ งในสุ สานที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของโลกก็วา่ ได้ โดย
สุ สานโรมันโบราณแห่ งนี้ มีนกั ท่องเที่ ยวเดิ นทางมากเยือนมากพอๆกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในเมือง ภายใน
สุ สานมีโบสถ์ยคุ กลาง อย่างโบสถ์ Saint Honoratus และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบนั กลายเป็ นซากปรักหักพัง
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นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
18 เม.ย. 62 อำวีญง
18.00 น.
ค่า

เช้า
08.30 น.

11.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เป็ นเมืองหลัก (Chef-lieu) ของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นพรอว็องซาลป์
โกตดาซู ร์ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโรน เมืองอาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า "เมืองแห่ ง
พระสันตะปาปา" เนื่ องจากในอดีตนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ.
1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริ สตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้ อาวีญงยังเป็ นหนึ่ งในไม่กี่
เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยงั มีกาแพงเมืองเก่าที่ยงั อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ นาท่านเข้า
ชมพระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ สะพานอาวีญง ซึ่ งยังอยูใ่ นสภาพดี
ซึ่ งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1995
นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ

กลางวัน
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อเมืองอาวีญง สู่ ท่าเรื อเมืองวีวเี ย (Viviers)
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

19 เม.ย. 62 วีวเี ย – ลำวูลเต
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อวีวเี ย (Viviers)
อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองวีวเี ย (Viviers) อีกเมืองเล็กน่ารักๆแห่งลุ่มแม่น้ าโรนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส นาท่าน
ถ่ า ยรู ป กับ มหาวิหารวีวีเย เรี ย กชื่ อเต็ม ว่า อาสนวิห ารนัก บุ ญวิ นเซนต์แห่ ง วี วีเ ย เป็ นอาสนวิหารในนิ ก าย
โรมันคาทอลิก เป็ นที่ต้ งั ของมุขนายก ประจามุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
4 สร้ างขึ้ นเพื่ออุ ทิศให้นักบุญวินเซนต์แห่ งซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่ งนี้ ได้ข้ ึ น
ทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1906 (เนื่องจากเรื อจอดเทียบท่าเพียง 30 นาที)
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13.15 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองวีวีเย สู่ ท่าเทียบเรื อเมืองลาวูลเต
อิสระให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ าโรน และเมืองเล็กๆ ตลอดจนธรรมชาติอนั สวยงาม
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองลาวูลเต
นาท่านเที่ยวชมเมืองลาวูลเต (La Voulte) นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทลาวูลเต (Chateau de la Voulte-sur-Rhone)
ซึ่ งเป็ นปราสาทที่สร้างขึ้นในศิลปะแบบเรเนซองส์ และเป็ นฉากหลังของเมืองท่านสามารถถ่ายรู ปความน่ารัก
ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้จากดาดฟ้าของเรื อ
นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

13.30 น.

เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองลาวูลเต มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองลียง
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน และ ผ่อนคลายอิริยาบถ หรื อเก็บภาพความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ าโรน จากดาดฟ้ า
ของเรื อ หรื อจะเลือกทากิจกรรมผ่อนคลายที่ทางเรื อมีบริ การ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในค่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

08.30 น.
12.30 น.

ค่า

หมายเหตุ

20 เม.ย. 62 ลียง – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง – อิสตันบูล
06.30 น.
เช้า
08.00 น.

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อลียง (Lyon)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสาราญ
นาท่านเข้าชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหารเก่าแก่ที่
ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่ วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตัวอาคารถูกสร้ างขึ้นแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสาน 2
สไตล์คื อ แบบโรมันและไบเซนไทน์ นอกจากนี้ ม หาวิห ารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยังถู ก รวมให้เป็ น
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ท้ งั หมดของลียง และได้รับการจดทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 จากนั้น
นาท่านชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมันโบราณถูกสร้างขึ้นถัด
จากเนิ นเขา โดยโรงละครมีที่นงั่ สาหรับผูช้ มถึง 10,000 คน ปั จจุบนั โรงละครเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก รวม
ไปถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน หรื อ Republic Street (Rue de la Republique) ซึ่ งเป็ นถนนช้อปปิ้ งสตรี ทขนาด
ใหญ่ที่สุดในลียง และยังมีหา้ งร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้ งมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลียง (LYS) เพื่อเชคอินและทา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินลียง สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK1810 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง

15.30 น.
18.20 น.
22.30 น.

21 เม.ย. 62 กรุ งเทพมหำนคร
01.25 น.
15.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่า, อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน ล่ องเรื อแม่ นำ้ โรน (ฝรั่งเศส)
เรื อแม่ นำ้ ระดับ Premium – Arosa Cruise
รำคำทัวร์ 102,900 บำท : 12 – 21 เม.ย. 2019
อัตรำค่ ำบริกำร

12 – 21 เม.ย. 2019

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ ห้ องมีหน้ ำต่ ำง Outside cabin) ท่านละ

102,900

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ Outside Cabin ซึ่งเป็ นราคาเริ่ ม)

10,000

อัพเกรดเป็ นห้ องพักแบบมีระเบียงเปิ ดออกได้ (ชั้น 2)
(พักห้ องคู่ River -Juliette Balcony) ท่านละ
อัพเกรดเป็ นห้ องพักแบบมีระเบียงเปิ ดออกได้ (ชั้น 3)
(พักห้ องคู่ River -Juliette Balcony) ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

12,000

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

25,900

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(รำคำยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่) (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-LYS-IST-BKK)
กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

15,000
95,900
85,000 – 110,000
25,000
ไม่ รวมค่ ำวีซ่ำ

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 6 สิ งหาคม 2561) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกเมือง
 ค่า Gratuities หรื อ Service fee บนเรื อ
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
 บริ การ WIFI บนเรื อตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารและเครื่ องดื่ม
อัตรำนีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่ ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 3,300 – 3,500 บำท
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทำงพักเดี่ยว) ท่ำนละ 70,000 บำท
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
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กรณีเดินทำงโดยลูกค้ ำจัดกำรตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภำระและค่ ำพนักงำนยกสั มภำระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
กำรชดเชยค่ ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสู ญหำย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ ควรใส่ เข้ ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุ มค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นฝรั่งเศส
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ำยสี หน้ ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 มม. 2 รู ป พืน้ ฉำกหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขำว (อย่ำถ่ ำยเอง เพรำะพืน้ เป็ นสี เทำ ใช้
ไม่ ได้ ) ห้ ำมสวมแว่ นสำยตำ (รู ปถ่ ำยต้ องถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรู ปกับหน้ ำวีซ่ำทีเ่ คยได้ )
***ควำมสู งหน้ ำผำกจนถึงคำง ต้ องมีขนำดระหว่ ำง 32-36 มม.เท่ำนั้น***
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
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************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

