
 

ล่องเรือแม่น ้ำโรน (ฝร่ังเศส) 11 วนั 
A Rosa Stella River Cruise 

เรือแม่น ำ้ระดับพรีเมียม Premium – Arosa Cruise 

***โปรโมช่ัน...สำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

10 – 20 เมษำยน 2563   
เร่ิมต้นที…่. 99,900 บำท  

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทัวร์พำเที่ยว, WIFI บนเรือ, อำหำร, เคร่ืองด่ืม และทิป…. ไม่รวมวีซ่ำเชงเก้น) 

ลยีง – ชำลง ซูร์ โซน – มำกง – เทรวูร์ – ชำโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อำวญีง – อำร์ลส์ – ววีเีย – ลำวูลเต 
(พเิศษ พกัค้ำง 1 คืนที่ เมืองลยีง) 

ขอสงวนสิทธิ์หำกเรือมีกำรปรับเปลี่ยนท่ำเทียบเรือ ซ่ึงทำงทัวร์จะท ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 
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เรือแม่น ำ้ระดับพรีเมียม - Arosa Stella Cruise 

 

 

เส้นทำงเดนิเรือ ล่องแม่น ำ้โรน 
 
 

 
 
 
 
 



ล่องเรือแม่น ำ้โรน (ฝร่ังเศส) 11 วนั 
ลยีง – ชำลง ซูร์ โซน – มำกง – เทรวูร์ – ชำโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อำวญีง – อำร์ลส์ – ววีเีย – ลำวูลเต 

 

10 เมษำยน 2563  กรุงเทพมหำนคร  
 

18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี  เคาน์ เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเข้าท่ี  9 หรือ 10 อาคารผู ้โดยสาร 
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ 

 

11 เมษำยน 2563  อสิตันบูล – ลยีง 
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1807 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั (สนามบินแห่งใหม่มีขนาดใหญ่มาก) 

08.15 น. ออกเดินทางจากอิสตนับูล สู่ สนามบินลียง ประเทศฝร่ังเศส (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
10.30 น. เดินทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝร่ังเศส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองลียง (Lyon) ซ่ึง องค์การยูเนสโก (Unesco) ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1998 น าท่านผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จตุัรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองลียง โดย
จตัุรัสน้ีไดรั้บการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel 
de Ville) น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองลียง  น าท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า 
(Opera house) อีกหน่ึงอาคารประวติัศาสตร์ท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัศาลาวา่การเมือง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วง
ปี ค.ศ. 1826 สร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel 
โดยอาคารเปิดขึ้ นมาใหม่ในปี ค.ศ.1993 ได้เวลาน าท่านชม โบสถ์แซง นิเช่ (St. Nizier church) อีกหน่ึง
คริสตจกัรท่ีถูกสร้างขึ้นในสไตลโ์กธิค เป็นโบสถท่ี์มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ปัจจุบนัเป็นหน่ึงใน
อาคารท่ีไดรั้บการยกย่องให้เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองลียง จากนั้นน าท่านชม
มหาวิหารเซนตจ์อห์น (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก โดย
วิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี12 บนซากปรักหักพงัของโบสถเ์ก่าจากศตวรรษท่ี 6 โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ
วิหารแห่งน้ี คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษท่ี 14  

17.00 น. น าท่านเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Arosa Stella Cruise 
 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

21.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือลียง (Lyon) มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองชาลง ซูร์โซน 

 
 

12 เมษำยน 2563  ชำลง ซูร์ โซน – มำกง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือส าราญจะค่อยๆล่องผ่านแม่น ้ าโรนน์ อิสระให้ท่านไดช้มทศันียภาพเมืองเก่า และปราสาทเก่า ซ่ึงสร้างเรียง

รายริมแม่น ้ าโรนน์ รวมถึงไร่องุ่นท่ีมีการปลูกในบริเวณน้ีอีกดว้ย นับเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามของ
ทิวทศัน์และภูมิประเทศแห่งลุ่มน ้าโรนน์ 

 

12.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือชาลง ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองชาลง ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมืองเล็กอีกเมืองท่ีตั้งริมแม่น ้ าชาลง (Saone) ใน
ภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองต ์กงเต ของฝร่ังเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝร่ังเศสตะวนัออก และเป็นอีกเมือง
ท่ีถูกยดึครองโดยอาณาจกัรโรมนัโบราณ น าท่านเท่ียวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารชา
ลง-ซูร์-โซน หรือเรียกช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน (Cathedral Saint Vincent de 
Chalon) สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 แลว้เสร็จสมบูรณ์ในสมยัศตวรรษท่ี 18 และไดมี้การบูรณะในสมยั
ศตวรรษท่ี 19 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหแ้ก่นกับุญวินเซนตแ์ห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งน้ียงั
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เม่ือปี ค.ศ. 1903 อีกด้วย จากนั้นน าท่านเขา้ชม
โบสถ์อิกริส เซ็นต์ปีแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 18 ในศิลปะแบบบาโรค 
แต่ดา้นนอกตกแต่งแบบไบเซนไทน์ ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชมจตัุรัสเซ็นตว์ินเซ็นต์ (Place Saint Vincent) ซ่ึงมี
ร้านคา้และหมู่อาคารเก่าแก่มากมายนบัเป็นอีกหน่ึงจตุัรัสท่ีมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกแห่งของฝร่ังเศส 

 

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/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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


 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองชาลง ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) สู่ท่าเทียบเรือเมืองมากง 

 

13 เมษำยน 2563  มำกง – บูร์ก ออง เบรซเซ่ 
 

02.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองมากง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่  (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

35 นาที) เป็นอีกเมืองเล็กๆน่ารักๆตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโรน ซ่ึงยงัคงกล่ินอายของสถาปัตยกรรมในสมยัศตวรรษท่ี 
15-16 น าท่านเขา้ชมอารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) ซ่ึงเป็นอารามท่ีสวยงามในศิลปะแบบโกธิค และยงั
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัเก็บศิลปะในสมยัศตวรรษท่ี 15 – ศตวรรษท่ี 20 ได้เวลาน าท่านเดินชมความงดงามของ
อาคารสถาปัตยกรรมโบราณในสมยัศตวรรษท่ี 15-16 ในเมืองเก่าแห่งบูร์ก (Bourg Historical Centre) อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามของเมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ จากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองมากง
น าท่านเท่ียวชมเมืองมากง (Macon) เป็นเมืองหลวงของจังหวดัโซเนลัวร์ในแคว้นบูร์กอญ  ท่ีตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกของฝร่ังเศส เมืองน้ีเป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยมนต์เสน่ห์ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโรน 
และตั้งอยู่ในแควน้เบอร์กันดี เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไม้ท่ีมีการจัดสวนอย่าง
สวยงาม น าท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมนัแซงต์โรลอง 
(Saint Laurent Roman Bridge) ท่ีสร้างทอดยาวขา้มแม่น ้ าโรน ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมโบสถ ์อิกลิส แซงต ์ปิแอร์ 
(Eglise Saint Pierre) ซ่ึงเป็นโบสถใ์จกลางเมืองสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 18 น าท่านเขา้ชมความสวยงามและ
ความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเท่ียวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของตวัเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่น ้าโรน 

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%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%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%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8D


 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

14.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองมากง มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเทรวูร์ 
18.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเทรวูร์ (Trevoux) 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองเทร์วู (Trevoux) เมืองเล็กๆริมฝ่ังแม่น ้ าโซน น าท่านเท่ียวชมท่าเรือ Rue du Port ซ่ึงมีหมู่

อาคารโบราณท่ีสร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษท่ี 15-16 จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาโบราณ (Old 
Parliament) ซ่ึงสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 น าท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาประจ าเมือง (Clock Tower) ซ่ึง
สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 17 

19.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองเทรวูร์ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือลียง 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

22.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลียง 
 

14 เมษำยน 2563  ลยีง – แซ็ง เอเตียน – ลยีง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมือง

ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวนัออกของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวดัลัวร์ และศูนยก์ลาง
อุตสาหกรรมส่ิงทอและการฟอกยอ้ม ผลิตเหล็กกลา้เจืออาวุธและกระสุน เป็นเมืองแรก ๆ ของฝร่ังเศสท่ีมีการ
ปฏิวติัอุตสาหกรรม น าท่านชม จตัุรัสชอง ชวัเรส จตุัรัสใจกลางเมืองแซ็ง เอเตียน ตั้งช่ือเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ 
นาย ชอง ชวัเรส นกัการเมืองชาวฝร่ังเศสผูฝ่ั้งใฝ่สังคมนิยม และต่อตา้นความรุนแรงในยคุสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
และถูกลอบสังหารท่ีกรุงปารีสเม่ือปี ค.ศ.1914 แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St.Charles Cathedral) 



โบสถ์โรมันคาธอลิก สร้างขึ้ นเม่ือปี ค.ศ.1912 เป็นอนุสรณ์แด่นักบุญ ชาร์ลส์ โบโรมิโอ (Saint Charles 
Boromeo) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองลียง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

บ่าย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือเดินเล่นภายในเมืองลียงตามอธัยาศยั แต่ท่านตอ้งกลบัขึ้นเรือส าราญก่อน 13.30 น.  
 

14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเมืองลียง เพือ่มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองชาโตวเ์นิฟ ดูว ์โปป 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

15 เมษำยน 2563  ชำโตว์เนิฟ ดูว์โปป – อำวีญง  – เรอมูแลงส์ – นีมส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
10.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ชาโตวเ์นิฟ ดูวโ์ปป (Chateauneuf-du-Pape) 
 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นภายในเมืองชาโตวเ์นิฟ ดูวโ์ปป ซ่ึงมีฉากหลงัเป็นอารามโบราณบนเนิน

เขาสูง เรือจะท าการจอดเทียบท่าประมาณ 30 นาที หรือท่านจะเลือกเก็บภาพคามสวยงามของเมืองจากดาดฟ้า
ของเรือส าราญ 

11.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือชาโตวเ์นิฟ ดูวโ์ปป (Chateauneuf-du-Pape) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองอาวีญง 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25 นาที) เมือง

เลก็ๆ ในจงัหวดัการ์ แควน้ล็องกด์็อก-รูซียง ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัปงดูว์



การ์ด (Pont du Gard) สะพานส่งน ้ าโรมนัโบราณสร้างโดยจกัรวรรดิโรมนั สร้างพาดผ่านแม่น ้ าการ์ดง เป็น
ส่วนหน่ึงของระบบส่งน ้ าของเมืองนีมส์ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อส่งน ้ าจากจากเมืองอูว์แซ็ส นัก
ประวติัศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดยสะพานแห่งน้ีจดัเป็นสะพานส่งน ้ าท่ี
สร้างในสมยัจกัรวรรดิโรมนัท่ียงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง รองจากสะพานส่งน ้ าแห่งเซโกเบีย และ
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนีมส์ น าท่านเท่ียวชม
เมืองนีมส์ (Nims) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงมีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงยุคโรมนั นอกจากน้ี
เมืองนีมส์ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัในประวติัศาสตร์ส าหรับส่ิงทอ น าท่านชม 3 โบราณสถานท่ีส าคญัแห่งเมืองนีมส์ 
คือ อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ (Arena), วิหารโรมัน (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซ่ึง
สถานท่ีทั้งสามยงัคงอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ไดถู้กเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส" เลยทีเดียว ได้
เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

16 เมษำยน 2563  อำวีญง – อำร์ลส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เป็นเมืองหลกั (Chef-lieu) ของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้พรอวอ็งซาลป์

โกตดาซูร์ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโรน เมืองอาวีญง ไดถู้กขนานนามว่า "เมืองแห่ง
พระสันตะปาปา" เน่ืองจากในอดีตนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 
1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ี
เมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ น าท่านเขา้
ชมพระราชวงัพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั สะพานอาวีญง ซ่ึงยงัอยู่ในสภาพดี 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก เม่ือปีค.ศ. 1995  

 

11.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

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


12.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองอาวีญง สู่ท่าเรือเมืองอาร์ลส์ (Arles) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์โบราณท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโรน (Rhone river) 

ในจังหวดับูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแควน้โพรวองซ์ (Provence) แควน้ท่ีอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศฝร่ังเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้นของโบราณสถานส าคญัท่ีมีมาตั้งแต่
ยคุสมยัโรมาเนสก์ และดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนัน่เอง ท่ีเป็นสาเหตุให้องคก์ารยูเนสโกยกให้
เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  น าท่านเขา้ชมสนามกีฬาโรมนัโบราณ (Roman Arena) หรือ 
โรมนั แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษ
ท่ี 1 ภายในมีอฒัจรรยส์ าหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หน่ึงในโบราณสถานโรมนัท่ีถูกยกให้เป็นมรดกโลก
ของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นน าท่านชมโรงละครโรมนัและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) 
ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ๆ กนักบัสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจง้และชมทางเดินใตดิ้นสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณท่ีมี
ความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของเมือง จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) 
เป็นโบสถ์ท่ีสร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษท่ี 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั โดยโบสถ์แห่งน้ี
ถือว่าเป็นโบสถแ์ห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม สุสานอาลีสกอง (Necropolis of 
Alyscamps) ซ่ึงเป็นสุสานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในสุสานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโลกก็ว่าได ้โดย
สุสานโรมนัโบราณแห่งน้ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมากเยือนมากพอๆกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆในเมือง ภายใน
สุสานมีโบสถย์คุกลาง อยา่งโบสถ ์Saint Honoratus และอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นซากปรักหกัพงั  

 

 
 

18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

17 เมษำยน 2563  วีวีเย – ลำวูลเต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือวีวีเย (Viviers) 



 อิสระใหท้่านเท่ียวชมเมืองวีวีเย (Viviers) อีกเมืองเล็กน่ารักๆแห่งลุ่มแม่น ้าโรนทางตอนใตข้องฝร่ังเศส น าท่าน
ถ่ายรูปกับมหาวิหารวีวีเย เรียกช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งวีวีเย  เป็นอาสนวิหารในนิกาย
โรมันคาทอลิก เป็นท่ีตั้ งของมุขนายก ประจ ามุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 
4  สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศให้นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา  (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่งน้ีได้ขึ้ น
ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เม่ือปีค.ศ. 1906  (เน่ืองจากเรือจอดเทียบท่าเพียง 30 นาที) 

08.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวีวีเย สู่ท่าเทียบเรือเมืองลาวูลเต 
 อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าโรน และเมืองเลก็ๆ ตลอดจนธรรมชาติอนัสวยงาม 
12.30 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลาวูลเต 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองลาวูลเต (La Voulte) น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทลาวูลเต (Chateau de la Voulte-sur-Rhone) 

ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสร้างขึ้นในศิลปะแบบเรเนซองส์ และเป็นฉากหลงัของเมืองท่านสามารถถ่ายรูปความน่ารัก
ของเมืองเลก็ๆแห่งน้ีไดจ้ากดาดฟ้าของเรือ 

13.15 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.30 น.  เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองลาวูลเต มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองลียง 
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่น และ ผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเก็บภาพความสวยงามของสองฝ่ังแม่น ้ าโรน จากดาดฟ้า

ของเรือ หรือจะเลือกท ากิจกรรมผอ่นคลายท่ีทางเรือมีบริการ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหต ุ     ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

18 เมษำยน 2563  ลยีง – ชมเมือง – ช้อปป้ิง (พักค้ำง 1 คืน)  
 

03.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือลียง (Lyon) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

08.00 น. น าท่านเชค็เอาทอ์อกจากเรือส าราญ 
 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหารเก่าแก่ท่ี

ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตวัอาคารถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน 2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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._1906


สไตล์คือ แบบโรมันและไบเซนไทน์ นอกจากน้ีมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยงัถูกรวมให้เป็น
ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ทั้งหมดของลียง และไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 จากนั้น
น าท่านชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมนัโบราณถูกสร้างขึ้นถดั
จากเนินเขา โดยโรงละครมีท่ีนั่งส าหรับผูช้มถึง 10,000 คน ปัจจุบนัโรงละครเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั รวม
ไปถึงสถานท่ีทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la Republique) ซ่ึงเป็นถนนชอ้ปป้ิงสตรีทขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในลียง และยงัมีหา้งร้านคา้ใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงมากมาย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn Lyon Hotel**** หรือเทียบเท่ำ 

 
19 เมษำยน 2563  ลยีง – อสิตันบุล - กรุงเทพมหำนคร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลียง (LYS) เพื่อเชค็อินและท า Tax Refund  
11.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินลียง สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบิน TK1808 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
15.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 58 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า, อาหารเชา้ 
 

20 เมษำยน 2563  กรุงเทพมหำนคร 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



ล่องเรือแม่น ำ้โรน (ฝร่ังเศส) 11 วนั 
เรือแม่น ำ้ระดับ Premium – Arosa Cruise 

รำคำทัวร์ 99,900 บำท   :  10-20 เมษำยน 2563 
 

อตัรำค่ำบริกำร 10-20 เมษำยน 2563 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ ห้องมีหน้ำต่ำง Outside cabin) ท่านละ 99,900 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีห้องพกัแบบ Outside Cabin ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 10,000 

อพัเกรดเป็นห้องพกัแบบมีระเบียงเปิดออกได้  (ช้ัน 2) 
(พกัห้องคู่ River -Juliette Balcony) ท่านละ 

10,000 

อพัเกรดเป็นห้องพกัแบบมีระเบียงเปิดออกได้  (ช้ัน 3) 
(พกัห้องคู่ River -Juliette Balcony) ท่านละ 

14,000 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  94,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(รำคำยืนยันได้กต่็อเม่ือที่นั่ง confirm เท่ำนั้น) 

85,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-LYS-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมค่ำวีซ่ำ 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกเมือง 
▪ ค่า Gratuities หรือ Service fee บนเรือ  



▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
▪ บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 3,300 – 3,500 บำท 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองท่ีน่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 70,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 



▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา  

กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี



เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นฝร่ังเศส 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉำกหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสีเทำ ใช้

ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนทูตมีกำรเทียบรูปกบัหน้ำวีซ่ำท่ีเคยได้)  
***ควำมสูงหน้ำผำกจนถึงคำง ต้องมีขนำดระหว่ำง 32-36 มม.เท่ำนั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 



10. หลกัฐานการเงิน :   
- Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท  

ต่อการรับรอง 1 ท่าน ยอดสุดทา้ยตอ้งอพัเดต ไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัท่ียืน่วีซ่า 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 



บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่  11/5171  
 

แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
ล่องเรือแม่น ำ้โรน (ฝร่ังเศส) 11 วนั 

เรือแม่น ้ำระดับพรีเมียม Premium – Arosa Cruise 
ลยีง – ชำลง ซูร์ โซน – มำกง – เทรวูร์ – ชำโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อำวญีง – อำร์ลส์ – ววีเีย – ลำวูลเต 

(พเิศษ พกัค้ำง 1 คืนที่ เมืองลยีง) 
 

 รำคำทัวร์ 99,900 บำท    10 – 20 เมษำยน 2563 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ำด้วยนะค่ะ เน่ืองจำกต้องกรอกข้อมูลในกำรย่ืนวีซ่ำ) 

ช่ือผู้ส ำรองท่ีนั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณำส่งแฟกซ์ส ำรองที่นั่ง และ หน้ำพำสปอร์ต มำที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ โทร 02 635 1415 


