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 บริษทั ชยัทวัรจ์้ำกดั 

โทร. 0 2212 8431Line ID: @chaitour 

ใบอนุญาตฯ เลขที ่11/461 

 

Avalon Waterways  ได้รบัรางวลัอนัดบั 1 เรือลอ่งแม่น ้าในยุโรปยอดนิยมในปี 2019 (Top-Rated European River Cruise Ship 

Lines 2019) จาก  Cruise Critic เว็บไซต์รีวิวการท่องเที่ยวด้วยเรือส้าราญจากการรวบรวมผลคะแนนและรีวิวของสมาชิกบนเว็บไซต์เม่ือ

ปี  2018 - 2019  โดยครั งนี ขอเสนอเส้นทาง แม่น ้าโรน (Rhone river) เป็นแม่น ้าท่ีไหลผ่านประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปยังทางมุม

ตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส มีความยาว 813 กม. ในการเดินทางครั งนี  ท่านจะได้ท่องเที่ยวในท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ชิมไวน์และลิ ม

รสอาหารทอ้งถิน่รสเลศิ มีสิ่งอา้นวยความสะดวกครบครนั ทุกหอ้งมีววิสว่นตัว ให้ท่านดื่มด่้ากับบรรยากาศบนเรือท่ีเงียบสงบเหมาะแก่การ

พักผ่อนอย่างแท้จริง เที่ยวเมืองอาร์ลส์ (Arles) เมืองแห่งโรมันโบราณและเมืองแห่งศิลปินวินเซนต์ แวนโก๊ะ ชมสะพานส่งน ้าปงดูว์การ์ 

(Pont du Gard) อายุพันปีท่ีเมืองนีมส์ (Nimes) ชมสะพานโบราณปงแซ็งเบเนแซ(Pont Saint-Benezet) ทอดตัวตัดผ่านแม่น ้าโรนและ

เหลือเพียงครึ่งเดียวที่เมืองอาวิญง(Avignon) ชมเมืองตูร์นอง (Tournon)เมืองสวยท่ีขึ นชื่อในการปลูกองุ่นและท้าไวน์ในแถบลุ่มแม่น ้าโรน      

ชมเมืองลียง (Lyon) เมืองท่ีแม่น ้าโรน(Rhone river) และแม่น ้าโซน(Saone river) ไหลมาบรรจบกัน ชม Basilica of Notre-Dame 

de Fourviere มหาวิหารสไตล์โกธิคและไบแซนไทน์ท่ีตั งอยู่บนเขา ชมไร่องุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาว Chardonnay (ชาร์ดอนเน่ย์) พร้อมชม

ขั นตอนการผลิตและชิมไวน์ เท่ียวและพักท่ีกรุงปารีส(Paris) พร้อมช้อปป้ิงก่อนกลับ 
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AVALON POETRY II เป็นเรือล่องแม่น ้ำสไตล์ Suite ของ Avalon Waterways แบรนด์เรือหรู
ระดับ 5 ดำว ในเครือ Globus Family of Brands ที่ให้คุณได้พักผ่อนโดยเปรียบเสมือนบ้ำนของคุณ เรำ
เลือกสรรห้อง Panorama Suite ที่มีขนำดกว้ำง 200 ตร.ฟุต  พร้อมหน้ำต่ำงบำนเลื่อนขนำดใหญ่ ที่ให้คุณได้
ชมวิวสองฝั่งแม่น ้ำแบบไร้สิ่งบดบัง นอกจำกนี ท่ำนยังได้เพลิดเพลินกับสิ่งควำมอ้ำนวยควำมสะดวกมำกมำย 
อำทิ Free Wifi,  ศูนย์ออกก้ำลังกำย , โซนเรียนรู้ศิลปะ, จุดพักผ่อนบนดำดฟ้ำซึ่งเป็นลำนอำบแดด , อ่ำงน ้ำวน 
,ห้องอำหำร Sky Bistro ฯลฯ …  
ควำมพิเศษของเรือ Avalon ที่ไม่เหมือนใคร  
- ทัวร์สุดพิเศษของแต่ละเมืองที่ท้ำขึ นโดยเฉพำะเพื่อแขกของเรือ Avalon โดยมัคคุเทศก์และบุคลำกรที่มีคุณภำพ  
- อำหำรทุกมื อที่จัดบนเรือรวมเคร่ืองดื่ม Soft drink , Alcohol  / Afternoon tea  
- พร้อมของว่ำงที่สลับสับเปล่ียนทุกวันรวมทั งอำหำรเบำๆ ก่อนอำหำรมื อหลัก  
- ชำกำแฟ ขนม บริกำรตลอด 24 ชม.  
- ช่วงเวลำแห่งควำมสุขหลังอำหำรค่้ำฟังเพลงบรรเลงสุดไพเรำะ   
เว็บไซต ์;  https://www.avalonwaterways.com/River-Cruise-Ships/Avalon-PoetryII/  

 

ขอ้มูลจ ำเพำะของเรือ   

 ควำมยำวของเรือ  361 ฟุต 
 ลูกเรือ   37   คน 
 ห้อง Panorama Suite  52  ห้อง 
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01. จันทร์ที่ 6 เมษำยน 2563     กรุงเทพฯ -แฟรงก์เฟิร์ต    
 

21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชัยทวัร์คอยอ านวยความสะดวก  
23.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 920 (11.30 ชม.) (Dinner,Breakfast) 
 

02. อังคำรที่ 7 เมษำยน 2563      แฟรงก์เฟิร์ต  -มำรก์เซย์ – อำร์ลส์  
 

06.15 น.  ถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต  (พักเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเครื่อง)  
09.10 น.  เดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ LH 1086 (1.30 ชม.) (Refreshment) 
10.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน เมืองมาร์กเซย ์(Marseille) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมริมฝั่ง
เมดิเตอร์เรเนียน ถือเป็นเมืองคู่แฝดของเมือง Aix-en-Provence น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   
เดินทางสู่ท่าเรือ  เมืองอาร์ลส์ (Arles) (92 กม./1.30ชม.) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าโรน (Rhone river) ทางใต้สุดของฝรั่งเศสและเป็น
เมืองส าคัญทางด้านศิลปะ มีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานส าคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์และด้วยประวัติศาสตร์
อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโก ยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1981 น าท่านเช็คอินขึ้นเรือ 
Avalon Waterways Poetry II  ให้ท่านได้ส ารวจส่วนต่างๆของเรือ  
ได้เวลาสมควรรับทราบขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของเรือและช่วงเวลา Welcome Cocktail โดยกัปตัน     
อาหารค่ าบนเรือ   เรือจะล่องออกไปที่โค้งน้ าบริเวณอุทยานแห่งชาติคามาร์ค  Camargue National Park ให้ท่านชมววิทิวทศัน์ที่
เงียบสงบสองข้างทาง  
*** อาหารค่ าทกุมื้อเป็นอาหารพืน้เมือง 3 Course ที่จะมเีมนใูห้ท่านเลือกทุกวันโดยเมนูสลับสับเปล่ียนไปตามเมืองทีเ่รือจอดค่ะ    
เรือกลับไปเทียบท่าอยู่ที่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) 
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03. พุธที่ 8 เมษำยน 2563                      อำร์ลส์ 
 

อาหารเช้าบนเรือ    
น าท่านชมสถานที่ส าคัญของ  เมืองอาร์ลส์ (Arles)  เมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรม มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ 46 ปีก่อน
คริสตกาล จูเลียส ซีซาร์ พร้อมกองทัพออกตระเวนล่าเมืองขึ้นมาตามแม่น้ าโรน (Rhone River) จนกระทั่งมาพบอาร์ลส์และได้
สถาปนาให้เป็นเมืองท่าส าคัญ ชม สนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Amphitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ เป็นสนามสู้
วัวกระทิงที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์ส าหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งใน
โบราณสถานโรมันท่ีถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์  ปัจจุบันก็ยังใช้จัดแสดงอยู่เป็นประจ าทุกปี และเดินชมตัวเมืองเก่า ที่ 
เป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพเขียนสีน้ ามันของศิลปินชื่อก้องโลกอย่าง วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van gogh) ที่เคยมา
อาศัยอยู่ที่อาร์ลส์ในช่วงบันปลายชีวิต  
อาหารกลางวันบนเรือ  (บุฟเฟ่ต)์  
น าท่านสู่ Carrières de Lumières (เหมืองแห่งแสง) ตระการตาไปกับนิทรรศการท่ีมอบชีวิตให้ผลงานศิลปะชิ้นเอกต่างๆ จากการ
ใช้นวัตกรรมสื่อผสมระหว่างแสงและเสียง ทีจ่ัดแสดงส่ือผสมที่ฉายรูปภาพศิลปะขึ้นบนผนังด้านในของเหมืองหินปูนร้าง อดีตที่นี่มี
ชื่อว่าวิหารแห่งรูปภาพ การจัดแสดงใช้โปรเจคเตอร์วิดีโอ 70 เครื่องฉายภาพขนาดมหึมาขึ้นบนผนัง เพดาน และพื้นของเหมือง 
สไลด์โชว์รูปภาพจะฉายไปพร้อมกับดนตรีประกอบท่ีแต่งให้ส าหรับนิทรรศการน้ีโดยเฉพาะ     
อาหารค่ าบนเรือ 
ล่องเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองอาวีญง (Avignon) 
 

  
 

04. พฤหัสบดีที่ 9 เมษำยน 2563          อำวีญง  - ปงดูว์กำร์  
 

อาหารเช้าบนเรือ 
เทียบท่าที่ เมืองอาวีญง (Avignon)  ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งพระสันตะปาปา" เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) 
นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหน่ึงในไม่กี่เมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียังมีก าแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมี พระราชวังพระ
สันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 
1995 ในนาม Historic Centre of Avignon: Papal Palace, Episcopal Ensemble and Avignon Bridge  
น าท่าน ชมสะพานส่งน ้าปงดูว์การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน้ าโรมันโบราณที่สร้างโดยจักรวรรดิโรมัน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ควบคุมการก่อสร้างโดย มาร์คัส วิปซานิอุส อกริปปา (Marcus Vipsanius Agrippa) มีความยาว
กว่า 50 กิโลเมตร โดยรับน้ าจากเมืองอูว์แซ็สไปยังเมืองนีมส์ ได้รับการบูรณะหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 18-21 จัดว่าเป็นสะพาน
ส่งน้ าที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
1985  
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อาหารกลางวันบนเรือ  
น าท่านเดินชมศิลปวัฒนธรรม โรงละคร รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ของเมือง และพลาดไม่ได้ น าท่านไปถ่ายรูปท่ี ปงแซ็ง-เบเนแซ(Pont 

Saint-Benezet) เป็นสะพานที่ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1171 ถึง ค.ศ. 1185 ในสมัยยุคกลาง ตัวสะพานตัดผ่านแม่น้ าโรน มีความ
ยาวทั้งสิ้นประมาณ 900 เมตร แต่เนื่องจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในปีค.ศ. 1669 ได้ท าลายสะพานเกือบทั้งหมด โดยเสาฐานของ
สะพานเหลือเพียง 4 เสาจากทั้งหมด 22 เสาแต่เดิม และได้ถูกทิ้งร้างลงถึงปัจจุบัน ฐานสะพานมีลักษณะเป็นทรงรูปไข่  ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่ท าให้สะพานสามารถมีช่วงยาวได้ถึง 35 เมตร ในแต่ละช่วง ซึ่งถือว่ายาวที่สุดที่เคยสร้างโดยชาวโรมัน พร้อมกับการใช้
ฐานเสาสะพานปลายแหลมเพื่อตดักระแสน้ าทั้งสองดา้น เพื่อลดความแรงของกระแสน้ าต่อเสาสะพานลง บนสะพานช่วงเสาฐานท่ี 
2 เป็นที่ตั้งของโบสถ์น้อยแห่งนักบุญเบเนแซ 
อาหารค่ าที่บนเรือ 
เรือยังเทียบท่าอยู่ที่ เมืองอาวีญง (Avignon)  

  
 

05. ศุกร์ที่ 10 เมษำยน 2563                                         วีวีเย     
 

อาหารเช้าบนเรือ 
ล่องเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองวีวีเย (Viviers) เมืองเล็กๆแห่งลุ่มแม่น้ าโรนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ยังคงรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมจากอดีตไว้อย่างมากมาย  
อาหารกลางวันบนเรือ  
น าท่านชม เมืองวีวีเย (Viviers) โดยเริ่มต้นที่ อาสนวิหารวีวีเย (Cathédrale de Viviers) ชื่อเต็มเรียกว่า อาสนวิหารนักบุญบิเซน
เตแห่งวีวีเย (Cathédrale Saint-Vincent de Viviers) เป็นอาสนวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ตั้งของมุขนายกประจ ามุข
มณฑลวีวีเยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา ตั้งอยู่ที่เมืองวีวีเย จังหวัดอาร์แด็ช แคว้นโอแวร์ญ-โรนาลป์ ประเทศฝรั่งเศส สร้าง
ขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญบิเซนเต อาสนวิหารแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1960 
อาหารค่ าบนเรือ  
ล่องเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองตูร์นอง  (Tournon) 
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06. เสำร์ที่ 11 เมษำยน 2563                                    ตูร์นอง  - เวียน  
 

อาหารเช้าบนเรือ  
น าท่านชม เมืองตูร์นอง (Tournon) หน่ึงในเมืองยุคกลางเก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศสและอีกหนึง่เมืองสวยแห่งลุ่มน้ าโรนและเป็นเมือง
ที่เลื่องชื่อในการปลูกองุ่นและท าไวน์ในแถบลุ่มแม่น้ าโรนอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม ปราสาทตูร์นอง (Tournon Castle) ซึ่งเป็น
ปราสาทท่ีสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 และได้สร้างเพิ่มเติมในส่วนปีกตะวันตกในสมัยศตวรรษที่ 14 นอกจากนั้นได้มีการบูรณะ
ซ่อมแซมในศิลปะแบบเรเนอซองส์ในสมัยศตวรรษที่ 15 น าท่านเข้าชมความสวยงามของตัวปราสาทท่ีตั้งตะหง่านริมแม่น้ าโรน น า
ท่านเดินเล่นในเมืองตูร์นอง น าท่านกลับเรือ  
จากนั้นเรือล่องไปยัง เมืองเวียน (Vienne) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ าโรนทางตอนใต้ของเมืองลียง เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 แห่งแคว้น 
อีแซร์ (Isère)เคยเป็นเมืองแห่งอาณาจักรโรมันโบราณ ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคที่มี
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจของเมือง และมีอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
ที่ส าคัญหลายแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่จัดเทศกาลดนตรี Jazz à Vienne ในเดือนกรกฎาคมของทุกปีอีกด้วย  
อาหารกลางวันบนเรือ 
น าท่านเดินชมเมืองเวียน (Vienne) เมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน  ท่านจะได้พบกับซากปรักหักพังของปราสาทยุคกลาง, มหา
วิหาร Saint-Maurice , วิหารโรมัน ( Temple d'Auguste et de Livie ) จากนั้นน าท่านกลับเรือ เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ 
อาหารค่ าบนเรือ 

ล่องเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองลียง (Lyon) 
 

  
 
 

07.อำทิตย์ที่ 12 เมษำยน 2563                                            ลียง   
 

อาหารเช้าบนเรือ  
เรือเทียบท่าที่เมือง เมืองลียง (Lyon) เมืองขนาดใหญ่อันดบั 3 ของประเทศฝรั่งเศสท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกตอนกลางซึ่งเป็นจุดที่ 
2 แม่น้ าขนาดใหญ่อย่างแมน่้ าโรน (Rhone river) และ แม่น้ าโซน (Saône river) ไหลมาบรรจบกัน ซึ่งเมืองลียง (Lyon) มีความโด่ง
ดังของสถาปัตยกรรมโบราณ น าท่านสู่ Fourvière Hill เพื่อชม Basilique Notre Dame de Fourvière โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้น
ตั้งแต่ปีค.ศ.1882 ถึงปีค.ศ. 1884 หลังจากสงครามฝรั่งเศส-รัสเซีย มีการผสมผสานสไตล์โกธิคและไบแซนไทน ์ จากนั้นน าท่านเข้า
สู่ Place des Terreaux ตั้งอยู่ใจกลางเมอืงลียงโดยมแีม่น้ าโรนและแม่น้ าโซนขนาบไว้  ถูกขนานนามให้เป็น World Heritage Site 
จาก ยูเนสโกนอกจากนี้จะมีแลนด์มาร์กอย่างน้ าพุ The Fontaine Bartholdi และ Hôtel de Ville (City Hall ของเมืองลียง) และ
บริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นสถานท่ีตั้งของ Opera House  
อาหารกลางวันบนเรือ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fontaine_Bartholdi
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ใช้เวลาว่างปั่นจักรยานส ารวจเมอืงผ่านจัตุรัสเมืองลียง ข้ามสะพานและไปตามริมฝั่งที่แม่น้ า Saône และ Rhône ถือเป็นหน่ึงใน
กิจกรรมยอดฮติของนกัท่องเที่ยว หรือพักผ่อนสบายๆ บนเรือ   
อาหารค่ าบนเรือ 
ค่ าคืนนีเ้ราจะเปล่ียนเส้นทางเข้าสู่แม่น้ าโซนและล่องเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองแซ็งต์ ฌอง เดอ เลินส์  (Saint Jean de Losne )   
 

  
 

08.จันทร์ที่ 13 เมษำยน 2563                   แซ็งต์ ฌอง เดอ เลินส์ – ชมไร่ไวน์ Chardonnay 
 

อาหารเช้าบนเรือ 
เรือเดินทางมาถึง เมืองแซ็งต์ ฌอง เดอ เลินส์  (Saint Jean de Losne) ในสมัยโรมันโบราณเมืองนี้เป็นเมืองศูนย์กลางของการ
ขนส่งเกลือทางน้ าไปยังเมืองต่างๆของฝรั่งเศส  
น าท่านเดินทางสู่เมืองมากง (Macon) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโซเนลัวร์ในแคว้นบูร์กอญ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของฝรั่งเศส 
เมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโรนและตั้งอยู่ในแคว้นเบอร์กันดีเป็นเมืองที่มี
ธรรมชาติ  
น าท่านไปสู่ไร่องุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ Chardonnay (ชาร์ดอนเน่ย)์ หรือไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก ให้ท่านได้เรียนรู้ขั้นตอนการ
ผลิตไวน์และชิมไวน์  ได้เวลาสมควรน าท่านกลับเรือ 
อาหารกลางวันบนเรือ 
ล้ิมลองชีสแสนอร่อยและ  Afternoon Tea บนเรือ คลอกับเพลงแสนไพเราะ จากเปียโน และนักร้องมืออาชีพ  
อาหารค่ าบนเรือ 
เรือยังเทียบท่าอยู่ที่เมืองแซ็งต์ ฌอง เดอ เลินส์  (Saint Jean de Losne)   
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09. อังคำรที่ 14 เมษำยน 2563                                แซ็งต์ ฌอง เดอ เลินส์   – ปำรีส               
 

อาหารเช้าบนเรือ  
09.00 น. เช็คเอาท์ออกจากเรือ น าท่านเดินท่านสู่ กรุงปารีส(Paris) (350 กม./ 4 ชม. ) 
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
น าท่านชมมหานครปารีส เมืองหลวงที่ได้รับการยกย่องวา่ สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก นครแห่งแสงสีที่ไม่เคยหลับใหล ที่ท่าน
สามารถหาความส าราญไดต้ั้งแตอ่รุณรุ่งจรดราตรีกาล ผ่าน จตุรัสคองคอร์ด  ลานประวัติศาสตร์ สถานท่ีประหารชวีิตพระเจา้
หลุยส์ท่ี 16  และ พระนางมาเรียอังตัวเนต ดว้ยเครื่องกิโยติน ประตูชัยอาร์คเดอเทรียม  ซึ่งจกัรพรรดินโปเลียนโปรดให้สร้างขึ้น  
มหาวิหารนอทเทอดาม อันเด่นสง่า  
น าท่านสู่ถนนฌอ็งเซลิเซ่   (Champs elysees)  ถนนสายยาวที่สวยที่สุดในปารีส สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่ง
อย่างงดงามและปลูกเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบ เป็นเอกลักษณ์ของถนนสายนี ้มีแบรนด์ใหช้้อปปิง้ เช่น Chanel, Valentino, 
Cartier และอื่นๆ อีกมากมาย  
อาหารค่า่ที่ภัตตาคาร 
น่าท่านเขา้สู่ที่พัก  Du Collectioner (5*)  หรือเทียบเท่า  
เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย … ราตรีสวัสดิ ์
 

     
 

10. พุธที่ 15 เมษำยน 2563                                                  ปำรีส – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
10.40 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล  
13.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 931 (11.15 ชม.) 
 

11. พฤหัสบดีที ่16 เมษำยน 2563                                         กรุงเทพฯ 
 

05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
              - กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
หมายเหต ุ    ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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  รำยละเอียดคำ่บรกิำร  
 

อัตราค่าบริการ  ตั๋วเครื่องบิน TG+LH 
ค่าทัวร์(รวมค่าเรือ) 

ราคาปกติ  
รวมทั้งสิ้น 

Royal Deck Cat.P  
ท่านละ (พักห้องคู่ ) 

Economy เริ่มต้น 40,000 .- บาท 205,000.- บาท 245,000.- บาท  

Royal Deck Cat.P  
ท่านละ (พักห้องคู่ ) 

Business เริ่มต้น 150,000 .- บาท  205,000.- บาท 355,000.- บาท 

พักเดี่ยว โปรดสอบถาม 
 

 

จองและมดัจำ้กอ่นวนัที ่26 สงิหำคม 2562  ลด 30,000 บำท 

 

อัตราค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน TG+LH 
ค่าทัวร์(รวมค่าเรือ)  
ลด 30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 

Royal Deck Cat.P  
ท่านละ (พักห้องคู่ ) 

Economy เริ่มต้น 40,000 .- บาท 175,000.- บาท 215,000.- บาท  

Royal Deck Cat.P  
ท่านละ (พักห้องคู่ ) 

Business เริ่มต้น 150,000 .- บาท  175,000.- บาท 325,000.- บาท 

พักเดี่ยว โปรดสอบถาม 
 

 

อตัรำนี รวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย และ สายการบินลุฟท์ฮันซ่า มีรายละเอยีดเที่ยวบินดงันี้  

  06APR  TG 920  BKK-FRA  23.45- 06.15   
  07APR  LH1086 FRA-MRS  09.10- 10.40   
  15APR  TG 931  CDG-BKK 13.40- 05.55+1   

2. ค่าเรือห้องพักประเภท (Sapphire Deck) (พักห้องละ 2 ท่าน)  

3. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการ  
4. ค่าพาหนะ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
5. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 

6. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายุเกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงครึ่งหน่ึง) 

7. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

8. ค่าทิปเจ้าหน้าที่บนเรือ ค่าทิปมัคคุเทศก์   
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   อตัรำนี ไมร่วม 

1. ค่าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องดื่มพิเศษ คา่โทรศัพท์ คา่ซักรดี ฯลฯ 

 

   ระเบยีบกำรสำ้รองกำรเดนิทำงเฉพำะคำ่ทวัร(์รวมคำ่เรอื) 
1. งวดที่ 1 ส่ารองการเดินทางและเงินมัดจ่าทา่นละ 50,000 บาท  

2. งวดที่ 2 วันท่ี 3 มกราคม 2563 ชา่ระ 100,000 บาท 

3. งวดที่ 3 ช่าระส่วนท่ีเหลือ ภายในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 

4. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ย ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
              4.1  ยกเลิกหลังส่ารองการเดินทาง 3 วัน 100 % ของเงินมัดจา่งวดที่ 1  

 4.2  ยกเลิกหลัง วันที่ 3 มกราคม 2563 100 % ของเงินมัดจ่างวดที่ 2 
 4.3  ยกเลิกหลัง 6 มีนาคม 2563 หักค่าใช้จา่ยตามจริง 

 (ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ จะเป็นเรือ่งค่าเรือ ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซา่ ถ้ามี) 
หมายเหตุ ค่าตั๋วเครื่องบิน ช่าระเต็มตามวันท่ีออกตั๋ว  
 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่วซีำ่ประเทศฝรัง่เศส 

1. หนังสือเดินทาง  มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. รูปถ่าย ส ี ฉากหลังขาว  ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป   
3. ส าเนาสมดุบัญชีย้อนหลังหรือ STATEMENT หรือ Internet Banking ย้อนหลัง 3 เดือน UPDATE ในเดือนท่ีจะยื่น 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน ( ใบสูติบัตร ถ้าต่ ากว่า 18 ปี ) ใชเ้พื่อกรอกแอพลิเคชัน่  
5. หลักฐานอื่น ๆ - กรุณาระบุวันเดนิทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ 

- จดหมายรับรองการท างาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ กรณีเป็นลูกจา้ง  
- ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท         กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
- จดหมายลาราชการหรือหนังสือรับรอง กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ  
- ส าเนาทะเบียนสมรส       กรณีเป็นแม่บา้น  
- จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  กรณีเป็นนักศกึษา 

6.    หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสูติบัตร, ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส,  
       ใบมรณะบัตร,  หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
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