สโตนแฮนจ กลุ่มหิ นประหลาดหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัสจรรย์ของโลก
โรมันบาท อ่างอาบนํ้าสี มรกต ลิ้มรสความเจริ ญรุ่ งเรื องของอารยธรรมโรมันโบราณ
นั่งเรือเฟอร์ รี่แล่ นผ่ านช่ องแคบอังกฤษลงมาเทียบท่าทีเ่ มืองท่าเลออาฟรว์
พระราชวังแวร์ ซายส์ สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที่
มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟ พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดเก่ าแก่ ทสี่ ุ ด และใหญ่ ทสี่ ุ ดแห่ งหนึ่งของโลก
คาสิ โนสุ ดหรู เมืองดีออร์ วิล์
1

กําหนดการเดินทาง 15 – 23 ตุลาคม 2556
วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2-3
เคาน์ เตอร์ D เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ บาย บิ๊ก คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ – อังกฤษ – บิ๊กเบน – เวสต์ มินสเตอร์ แอบบีย์ – พระราชวังบักกิงแฮม – Tower Bridge – หอคอย

แห่ งลอนดอน – Borough Market – ลอนดอนอาย
01.10 น.

เหิ นฟ้ าสู่ ท่าอากาศยาน London Heathrow Airport โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ใช้เวลาบินประมาณ 12.10 ชัว่ โมง

07.15 น.

ถึงท่ าอากาศยาน London Heathrow Airport ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

8.30 น.

นําท่านชม บิ๊กเบน Big Ben & the House of Parliament เป็ นสถานที่สาํ คัญอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด ท่านจะได้
พบกับความสวยงามของสถาปั ตยกรรม ซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศอังกฤษ บิ๊กเบน หรื อ หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินเตอร์ ถือเป็ น
สั ญลักษณ์ ระดับนานาชาติ ของกรุ งลอนดอนและมีความงดงามที่ สุด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตอนกลางคืนหน้าปั ดนาฬิกาจะเรื องแสง หอนาฬิกา
บิ๊กเบนเป็ นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสต์มินเตอร์ แต่ความจริ งแล้วชื่ อบิ๊กเบนไม่ได้หมายถึงตัวหอนาฬิกา
แต่หมายถึงระฆังใบใหญ่น้ าํ หนักสิ บสามตันที่แขวนอยูภ่ ายในนั้น ปั จจุบนั ตัวพระราชวังได้เป็ นที่ประชุม
รัฐสภา ทําให้สถานที่แห่งนี้ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก

9.30 น.

นําท่านชม เวสต์ มินสเตอร์ แอบบีย์ Westminster Abbey เป็ นโบสถ์ใน
นิกายแองกลิคนั ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์
สถาปั ตยกรรมที่เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นแบบกอธิคเป็ นส่ วนใหญ่ นอกจาก
หอคอยที่เป็ นสถาปั ตยกรรมฟื้ นฟูกอธิค แอบบีเวสต์ มินสเตอร์ เป็ น
สถานที่ ที่ใช้ ในการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ ฝังพระบรมศพ
ของพระมหากษัตริ ย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาในรัชสมัย
ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นพระอารามหลวง (Royal Peculiar)
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10.00 น.

และชม พระราชวังบักกิงแฮม Buckingham Palace เป็ นพระราชวังที่เป็ น
ที่ประทับเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษ เป็ นสถานที่ที่ใช้สาํ หรับการเลี้ยง
รับรองของรัฐและยังเป็ นสิ่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวสําคัญที่หนึ่งของกรุ ง
ลอนดอน และยังเป็ นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของ
ชาวอังกฤษ และเมื่อไม่นานที่ผา่ นมาได้เป็ นสถานที่ สมรสของเจ้ าชายวิ
ลเลี่ยมและเจ้ าหญิงเคท ที่เป็ นงานสมรสที่เปรี ยนเสมือนในนิยายที่ผหู้ ญิงทุกคนต้องอิจฉา อีกทั้งท่านจะได้ชม
การเดินขบวนเปลี่ยนเวรยามประจําวันที่น่าตื่นประทับใจของพระราชวัง

12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นําท่านแวะชมและถ่ายภาพ สะพาน Tower Bridge ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ น
สัญลักษณ์ ค่ ูบ้านคู่เมืองของกรุ งลอนดอน เชื่อมดินแดนสองฝั่งของแม่น้ าํ
เทมส์ (River Thames) ตั้งโดดเด่นสวยตระหง่านพร้อมทิวทัศน์อนั งดงาม
รอบข้าง สะพาน Tower Bridge นี้ เป็ นสะพานสุ ดท้ายที่สร้างขึ้น โดยมี
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมของสมัยวิคตอเรี ย และเป็ นสะพานแห่งเดียวใน
กรุ งลอนดอนที่เชื่อมข้ามแม่น้ าํ เทมส์ มีระบบกลไกแบบยกสะพานให้เปิ ด
และปิ ด (Bascule) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การคมนาคมทางนํ้าให้เรื อลําใหญ่ได้ผา่ นไปมาอย่างสะดวก

14.00 น.

นําท่านเข้าชม หอคอยแห่ งลอนดอน (Tower of London) เป็ นพระราชวังหลวงและป้ อมปราการตั้งอยูบ่ นฝั่ง
แม่น้ าํ เทมส์ หอคอยสร้างจากสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ตวั หอคอยใช้
เป็ นป้ อม พระราชวังของพระมหากษัตริ ย ์ และที่จาํ ขังโดยเฉพาะสําหรั บ
นักโทษที่ มียศศักดิ์สูงเช่ นพระราชิ นีนาถอลิซาเบธที่ 1 และก็เคยทรงถูกจํา
ขังในหอคอยโดยพระราชิ นีนาถแมรี และยังเป็ นที่สาํ หรับประหารชีวิตและ
ทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บ
เอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็ นที่ เก็บรั กษามงกุฏและเครื่ องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร

15.30 น.

พาท่านไปต่อกันที่ Borough Market ตลาดขายอาหารพื้นเมืองของอังกฤษ ตลาดแห่งนี้ มีชื่อเสี ยงมาก คน
พื้นเมืองมักจะออกมาซื้ ออาหารสดเข้าบ้านกัน อีกทั้งเป็ นแหล่ งรวมอาหารพืน้ เมืองที่ หารั บประทานที่ไหน
ไม่ ได้ เมื่อมาถึงอังกฤษ เราจึงพาท่านมาสัมผัสบรรยากาศในตลาดสดต่างแดนสักครั้ง

3

17.00 น.

จากนั้นนําท่านสู่ ลอนดอนอาย (London Eye) หรื อยังรู้จกั ในชื่อ มิลเลเนียมวีล
(Millennium Wheel) เป็ นชิ งช้ าสวรรค์ ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และกลายมาเป็ น
สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ได้ รับความนิยมและเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในส
หราชอาณาจักร

18.30 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

 นําท่านเข้าที่พกั Hilton London Olympic หรื อ เทียบเท่า
วันทีส่ าม

หอศิลป์ แห่ งชาติ – สวนสาธารณะรีเจ้ นท์ – ช้ อปปิ้ งถนนออกฟอร์ ด

เช้า
9.30 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หอศิลป์ แห่ งชาติ National Gallery เป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งลอนดอนในอังกฤษ ก่อตั้ เมื่อปี ค.ศ. 1824 เป็ นที่แสดง
และเก็บรักษาจิตรกรรมกว่า 2,300 ภาพจากตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 13 จนถึงปี ค.ศ. 1900 ไม่วา่ คุณจะชอบศิลปะหรื อไม่ ถ้าได้มาชม
พิพิธภัณฑ์ห่งนี้ท่านจะหลงไหลกับมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะอย่างแน่นอน

12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

พาท่านพักผ่อนหย่อนใจที่ สวนสาธารณะรีเจ้ นท์ Regent’s Park สวน
ที่เขียวชอุ่ม อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็ นปอดของ เมืองลอนดอน สวนสาธารณะ
แห่งเคยเป็ นพระราชบริ เวณของกษัตริ ยม์ าก่อน แต่ราชวงศ์องั กฤษได้
มอบให้กบั สาธารารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

15.30 น.

จากนั้นนําท่านไปต่อกันที่ ถนนออกฟอร์ ด Oxford street ถนนที่ เต็มไปด้ วยร้ านค้ าและห้ างสรรพสิ นค้ าดังชื่ อ
ดัง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

18.30 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าที่พกั Hilton London Olympic หรื อ เทียบเท่า
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วันทีส่ ี่

ลอนดอน – โรงอาบนํา้ โรมัน – สโตนเฮนจ์ – โบสถ์ วนิ เชสเทอร์ – Portsmouth

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

08.05 น.

นําท่านขับรถมุ่งสู่ เมืองบาธ เมืองแห่งอารยธรรมโบราณที่ UNESCO จัดให้เป็ นเมือง ‘มรดกโลก’ (ใช้เวลา
ประมาณ 2.30 ชัวโมง)

10.45 น.

นําท่านชม Roman Baths โรงอาบนํ้าโรมันในยุคโบราณที่มีอายุกว่า
2,000 ปี ที่นี่จดั ว่าเป็ นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็วา่ ได้ ด้วยอาคารโอ่ อ่า
และมีบ่อนํา้ พุร้อนสี เขียวมรกตแบบธรรมชาติในอุณหภูมิประมาณ 46
องศาเซลเซี ยส นอกจากนี้ยงั มีสถาปั ตยกรรมที่น่าทึ่งทั้งเสาหิ น อาคาร
และบ่อนํ้าธรรมชาติ ทุกอย่างนี้รวมตัวกันกลายเป็ นสไตล์นีโอคลาสสิ คที่
น่าชื่นชมตลอดกาล

12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.15 น.

จากนั้นต่อกันที่ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เป็ นกลุ่มแท่ งหิ นขนาดใหญ่
ตั้งอยู่กลางทุ่งราบว้ างใหญ่ ในบริ เวณที่ เรี ยกว่า ที่ราบซัลลิสเบอร์ รี่ ใน
บริ เวณตอนใต้ของอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหิ นขนาดยักษ์ 112
ก้อน ตั้งเรี ยงกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหิ นบางอันตั้งขึ้น บางอัน
อยูใ่ นแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซ้อนขึ้นไปข้างบน

16.00 น.

และนําท่านเข้าชม โบสถ์ วนิ เชสเทอร์ (Winchester Abbey) เป็ นโบสถ์ ที่มีความ
ใหญ่ โตโอ่ อ่าแห่ งหนึ่งของประเทศอังกฤษ สถาปั ตยกรรมที่ประณี ตละเอียดอ่อน
และมีเพดานสู งที่มีความยาวมากที่สุดในยุโรป

18.30 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

21.00 น.

จากนั้นพาท่านขึ้นเรื อเฟอร์ รี่ล่องจากท่าเรื อ Portsmouth ของอังกฤษแล่นข้าสู่ ยโุ รปไปถึงท่าเรื อ La Havre
ของฝรั่งเศส ท่าเรื อทั้งของท่าต่างก็มีชื่อเสี ยงด้านความสวยงามที่ต่างกัน รวมกับบรรยากาศของหมู่บา้ นริ ม
ท่าเรื อ ที่ให้ความรู ้สึกเป็ นกันเองกับผูท้ ี่มาเยือย และนี่เป็ นโอกาสท่านได้สัมผัสกันประสบการณ์ล่องเรื อข้าม
ทวีป โดย DFDS SEAWAYS

 นําท่านเข้าที่พกั บนเรื อเฟอร์ รี่ DFDS SEAWAYS
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วันที่ห้า

เมืองเลออาฟวร์ – โบสถ์ เซนต์ โจเซฟ – หมู่บ้านท่ าเรือ The Vieux Bassin – Casino Barriere de

Deauville

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของเรื อเฟอร์ รี่

08.00 น.

เรื อเฟอร์ รี่เทียบท่าเลออาฟวร์ เมืองท่างตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส

09.00 น.

นํา ท่ า นเข้า ชม โบสถ์ เซนต์ โจเซฟ เป็ นโบสถ์ค ริ ส ตจักรโรมันคาทอลิ ก ในเมื องเลอ
อาฟวร์ สร้างขึ้นระหว่าง 1915 และ 1957-1958 ได้ถูกฟื้ นฟูพร้อมกับเมืองเลออาฟวซึ่ ง
โบสถ์แห่ งนี้ เกื อบจะถูก ทําลายในช่ วงสงครามโลกครั้ ง ที่ส อง ดังนั้นโบสถ์ แห่ ง นี ้จึง
กลายเป็ นสถานที่ ที่ระลึกถึงห้ าพันพลเรื อนที่ เสี ยชี วิตในความโลก

11.00 น.

เดินทางไปอีกไม่ไกลเข้าสู่ เมืองอองเฟลอร์ ชม The Vieux Bassin เมืองท่าเรื อ
เล็กๆที่แสนอบอุ่น กับบรรยากาศของชาวฝรั่งเสศพื้นเมือง บนชายฝั่ง Normandy
ที่ มี ค วามแตกต่ า งจากเมื อ งปารี ส เป็ นอย่ า งมาก ที่ นี่ ส งบเงี ย บและสวยงาม
ล้อมรอบด้วยลานกลางแจ้งและร้านอาหาร อีกทั้งเป็ นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
มากมาย

12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.

จากนั้น ไปต่ อ กัน ที่ เ มื อ งดี อ อร์ วิ ล ล์ และพาท่ า นไปคลายเครี ย ดกัน ที่ Casino
Barriere de Deauville คาสิ โนสุ ดหรู หราชื่ อดังของเมือง ถ้าท่านชอบความท้า
ทายที่นี่เป็ นอีกที่ที่ท่านไม่ควรพลาด

18.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

 นําท่านเข้าที่พกั Les Manoirs de Tourgevilla หรื อ เทียบเท่า
วันที่หก

เมืองดีออร์ วลิ ล์ – พระราชวังแวร์ ซายส์ – พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเข้าของโรงแรม
เดินทางออกจากเมืองดีออร์ วิลล์ตรงสู่ เมืองปารี ส ใชห้เอวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง

12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ ซายส์ (PALACE OF
VERAILLES) 1 ใน 7 สิ่ งมหั ศจรรย์ ของโลกยุคปั จจุบัน
เพราะความสวยงามใหญ่ โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ ที่
มีการตกแต่ งไว้ อย่ างสวยงาม ผูท้ ี่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซายส์
ที่งดงามแห่งนี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของประเทศฝรั่งเศส
ปัจจุบนั พระราชวังแวร์ ซายส์ได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์และ
เปิ ดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแก่ผสู ้ นใจเข้าเยีย่ มชมความสวยงามหากนับเวลาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็ จพระราชวังแห่งนี้
ก็มีอายุยนื นานถึง 300 ปี เศษที่ยงั คงความงามอยูไ่ ด้โดยไม่เสื่ อมคลาย

16.30 น.

นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์ (MUSEE
LOUVRE) เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยูใ่ น
กรุ งปารี ส ประเทศ ฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่มีชื่อเสี ยงที่ สุดเก่ าแก่ ที่สุด
และใหญ่ ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ซึ่ งได้เปิ ดให้
สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็ นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง
ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศตวรรษที่ 19
อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา เป็ นต้น

18.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

 นําท่านเข้าที่พกั Holiday Inn Paris Porte de Clichy หรื อ เทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด

มหาวิหารนอทร์ ดาม – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ห้ างสรรพสิ นค้ า Printemps

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

9.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารนอทร์ ดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL)
เป็ นมหาวิหารสมัยกอธิ ค ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันออกของกรุ งปารี สประเทศ
ฝรั่งเศสคําว่า Notre Dame แปลว่า พระแม่เจ้าของเรา (Our Lady) ซึ่ งเป็ นคํา
ที่ชาวคาทอลิกใช้เรี ยกพระแม่มารี ปัจจุบนั มหาวิหารก็ยงั ใช้เป็ นโบสถ์ของ
คริ สตจักรโรมันคาทอลิกและเป็ นที่ต้งั อาสนะของอาร์ ชบิชอปแห่งปารี ส
7

มหาวิหารนอทร์ เธอดามถือกันว่าเป็ นโบสถ์ ที่สวยงามที่ สุดในลักษณะกอธิ คแบบฝรั่ งเศสโบสถ์น้ ีได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค ผูเ้ ป็ นสถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส
11.00 น.

นําท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL) แลนมาร์ คที่ สาํ คัญของฝรั่ งเศส
เป็ นสถาปั ตยกรรมอีกชิ้นหนึ่ งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีความแปลก
ใหม่และทันสมัย มีความงดงามและเป็ นศิลปกรรมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

12.00

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.15 น.

จากนั้นนําท่านชม ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) เป็ นอนุสรณ์ สถานสําคัญแห่ งกรุ งปารี สของประเทศ
ฝรั่ งเศส ตั้งอยูก่ ลาง จัตุรัสชาร์ ลส์ เดอ โกลล์ (Place Charles de Gaulle) หรื อ
เป็ นที่รู้จกั กันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile) อยูท่ างทิศตะวันตก
ของชองป์ -เซลิเซ่ส์ ประตูชยั แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้า
ที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสงครามนโปเลียน และ
ในปั จจุบนั ยังเป็ นสุ สานของทหารนิรนามอีกด้วย

14.00 น.

ห้างสรรพสิ นค้า Printemps ห้ างสรรพสิ นค้ าแสนสวยชื่ อดัง จําหน่ายเสื้ อผ้าแฟชั้นชั้นนําโดยเฉพาะและยังมี
แบรนด์ดงั ระดับโลก เช่น Balenciaga, Chanel, Stella MC Cartney ที่นี่ถือเป็ นแหล่งช้อปปี้ อันหรู หราที่เหล่า
นัดช้อปไม่ควรพลาด

18.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าที่พกั Holiday Inn Paris Porte de Clichy หรื อ เทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

ท่าอากาศยานชาร์ ลเดอโกล – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

10.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชาร์ ลเดอโกล

13.40 น.

เหิ นฟ้ าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931
ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัว่ โมง
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วันทีแ่ ปด
05.55 น.

ท่าอากาศยานชาร์ ลเดอโกล – กรุ งเทพ ฯ
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

อัตราค่ าบริการ
ผูร้ วมเดินทาง 15 ท่าน
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม

ราคารวมตัว๋ เครื องบิน
131,500 บาท/ท่าน

ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน
87,000 บาท/ท่าน

ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
46,000 บาท/ท่าน

21,200 บาท/ท่าน

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัดเส้นทาง กรุ งเทพฯ – ลอนดอน – กรุ งเทพฯ (ราคาตัวกรุ๊ ป)
 ค่าเรื อโดยสารเรื อเฟอร์ รี่
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง )
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ และวีซ่าเช็นเก้นสําหรับประเทศฝรั่งเศส
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นงั่ ๆ วงเงินสู งสุ ดท่านละ 2,000,000 บาท
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, โรงแรม, และค่าคนขับรถ ตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกิน 23 กิโกกรัม ( เรี ยกเก็บโดยสายการบิน )
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง ( พาสปอร์ ต )
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชําระค่ามัดจํา 20,000 บาทของค่าบริ การทั้งหมด ภายใน 2 วันจากหลังวันที่จอง
2. ชําระค่าบริ การส่ วนที่เหลือ ภายใน 20 วันก่อนเดินทาง
3. ถ้าจองก่อนเดินทาง 14 วัน ต้องชําระค่ามัดจําและค่าบริ การส่ วนที่เหลือพร้อมกัน
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เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
1. ยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 20 เปอร์ เซ็นต์
2. ยกเลิก 20 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
3. ยกเลิก 11 - 19 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 70 เปอร์เซ็นต์
4. ยกเลิก 1 - 20 วันก่อนการเดินทาง หัก 100 เปอร์เซ็นต์ของค่าบริ การทั้งหมด
วิธีการชําระเงิน
1. ชําระเงินสด โดยตรงกับบริ ษทั
2. ชําระผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นาย ธนพล อารยสกุลพงศ์
- ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาอาคารมาลีนนท์ (0014)
สะสมทรัพย์
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบิ๊กซี พระราม 4 (5057) ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุ งไทย
สาขาบิ๊กซี พระราม 4 (1033) ออมทรัพย์
- ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาบิ๊กซี พระราม 4
ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาเควิลเลจ สุ ขมุ วิท 26
ออมทรัพย์

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

014- 0-141201
404 – 045031 – 6
981 –4 –69096 – 1
770– 2 – 21689- 8
649 –1 –03198 – 9

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ ในกรณี ที่มีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทางน้อย
กว่า 10 ท่าน (ผูใ้ หญ่)
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณี ที่เกิดเหตุ
จําเป็ น สุ ดวิสัย อันเนื่ องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
โดยทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆ
ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงเนื่ องจากการนําเที่ยวนี้ เป็ นการชําระ
แบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านชําระมาแล้ว กรณี ที่ท่านปฏิเสธ
หรื อสละสิ ทธิ์ ในบริ การที่ทางทัวร์ จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รับการยินยอมอย่างถูกต้อง
จากทางบริ ษทั ฯเสี ยก่อน
4. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศอัน
เนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย หรื อเอกสารไม่ถูกต้อง
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นกรณี พิเศษดังนี้
- ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
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- ท่านที่กาํ ลังตั้งครรภ์ อันเนื่ องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
- เด็กทารกที่อายุต่าํ กว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่ งเสี ยงรบกวนผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่นๆ (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัคร
ทัวร์ )
6. ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
7. กรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพื่อยกเว้นการทําวีซ่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ ออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
8. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่ องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรื อกลับ จากทัวร์ ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการ
เดินทางของกรุ๊ ปทัวร์ น้ นั กับเจ้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
9. อัตราค่าบริ การทัวร์ อาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ จากการปรับราคานํ้ามันของสายการบิน
10. รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM
จองโปรแกรม............................................................... ท่านทราบข่าวมาจากไหน.............................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูจ้ อง...................................................................................... โทร............................แฟกซ์..........................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ..........................................................................................................................................................................
จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด ............ท่าน ผูใ้ หญ่ ............ท่าน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ............ท่าน
จํานวนห้องที่ใช้……ห้อง เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่านจํานวน.....ท่าน เด็กอายุไม่เกิน12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน จํานวน.....ท่าน
เตียงเสริ มจํานวน..........เตียง
ไม่มีเตียงเสริ ม TWIN ROOM จํานวน.........ห้อ DOUBLE ROOM จํานวน..........ห้อง
TRUPLE ROOM จํานวน.........ห้อง สถานที่นดั รับ-ส่ งเอกสาร...............................................................................................
รายชื่อผู้เดินทางทั้งหมดรวมผู้จองด้ วย (โปรดระบุให้ ตรงตามพาสปอร์ ต)

ลําดับ

1

2

3

4

ชื่อ – นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)

หมายเลข
พาสปอร์ ต

ว/ด/ปี เกิด
เป็ นคศ.

ROP

อาหารทีแ่ พ้ /ไม่
ทาน/โรคประจําตัว

ข้ อมูลติดต่ อ

Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:

อืน่ ...........................................................................................................................................................................................................................
เมือ่ ท่ านชําระเงินเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว โปรดส่ งหลักฐานการโอนมาที่ Fax: 02 – 661 2244 หรือ Contact@worldwidebybig.com
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