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 สโตนแฮนจ กลุ่มหินประหลาดหน่ึงในเจด็ส่ิงมหสัจรรยข์องโลก 

 โรมันบาท อ่างอาบนํ้าสีมรกต ล้ิมรสความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมนัโบราณ 

 น่ังเรือเฟอร์ร่ีแล่นผ่านช่องแคบองักฤษลงมาเทยีบท่าทีเ่มืองท่าเลออาฟรว์ 

 พระราชวงัแวร์ซายส์ ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนั  เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และสวนดอกไมท่ี้

มีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม 

 พพิธิภัณฑ์ลูฟ พิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่ทีสุ่ด และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

 คาสิโนสุดหรู เมืองดีออร์วิล์ 
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กาํหนดการเดินทาง 15 – 23 ตุลาคม 2556  

วนัแรก  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 

เคาน์เตอร์ D เจา้หนา้ท่ีเวลิดไ์วด ์บาย บ๊ิก คอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ  

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – องักฤษ – บิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – พระราชวงับักกงิแฮม – Tower Bridge – หอคอย

แห่งลอนดอน – Borough Market – ลอนดอนอาย 

01.10 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน London Heathrow Airport โดย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 910 

 ใชเ้วลาบินประมาณ 12.10 ชัว่โมง 

07.15 น. ถึงท่าอากาศยาน London Heathrow Airport ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร         

8.30 น. นาํท่านชม บิ๊กเบน Big Ben & the House of Parliament เป็นสถานท่ีสาํคญัอีกแห่งท่ีไม่ควรพลาด ท่านจะได้

พบกบัความสวยงามของสถาปัตยกรรม ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของ

ประเทศองักฤษ บิ๊กเบน หรือ หอนาฬิกาพระราชวงัเวสตมิ์นเตอร์ ถือเป็น

สัญลักษณ์ระดับนานาชาติของกรุงลอนดอนและมีความงดงามท่ีสุด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอนกลางคืนหนา้ปัดนาฬิกาจะเรืองแสง หอนาฬิกา

บ๊ิกเบนเป็นหอนาฬิกาประจาํพระราชวงัเวสตมิ์นเตอร์ แต่ความจริงแลว้ช่ือบ๊ิกเบนไม่ไดห้มายถึงตวัหอนาฬิกา 

แต่หมายถึงระฆงัใบใหญ่นํ้าหนกัสิบสามตนัท่ีแขวนอยูภ่ายในนั้น ปัจจุบนัตวัพระราชวงัไดเ้ป็นท่ีประชุม

รัฐสภา ทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ีดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

9.30 น. นาํท่านชม เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ Westminster Abbey เป็นโบสถใ์น

นิกายแองกลิคนัท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ 

สถาปัตยกรรมท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัเป็นแบบกอธิคเป็นส่วนใหญ่ นอกจาก

หอคอยท่ีเป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็น

สถานท่ีท่ีใช้ในการทาํพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ีฝังพระบรมศพ

ของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาในรัชสมยั

ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 แอบบีก็ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar)  
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10.00 น. และชม พระราชวงับักกงิแฮม Buckingham Palace เป็นพระราชวงัท่ีเป็น

ท่ีประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใชส้าํหรับการเล้ียง

รับรองของรัฐและยงัเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวสาํคญัท่ีหน่ึงของกรุง

ลอนดอน และยงัเป็นท่ีรวมพลงัใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของ

ชาวองักฤษ และเม่ือไม่นานท่ีผา่นมาไดเ้ป็นสถานท่ีสมรสของเจ้าชายวิ

ลเล่ียมและเจ้าหญิงเคท ท่ีเป็นงานสมรสท่ีเปรียนเสมือนในนิยายท่ีผูห้ญิงทุกคนตอ้งอิจฉา อีกทั้งท่านจะไดช้ม

การเดินขบวนเปล่ียนเวรยามประจาํวนัท่ีน่าต่ืนประทบัใจของพระราชวงั 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. นาํท่านแวะชมและถ่ายภาพ สะพาน Tower Bridge ท่ีมีช่ือเสียงและเป็น

สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงลอนดอน เช่ือมดินแดนสองฝ่ังของแม่นํ้า

เทมส์ (River Thames) ตั้งโดดเด่นสวยตระหง่านพร้อมทิวทศัน์อนังดงาม

รอบขา้ง สะพาน Tower Bridge น้ี เป็นสะพานสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึน โดยมี

รูปแบบสถาปัตยกรรมของสมยัวคิตอเรีย และเป็นสะพานแห่งเดียวใน

กรุงลอนดอนท่ีเช่ือมขา้มแม่นํ้าเทมส์ มีระบบกลไกแบบยกสะพานใหเ้ปิด

และปิด (Bascule) เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่การคมนาคมทางนํ้าใหเ้รือลาํใหญ่ไดผ้า่นไปมาอยา่งสะดวก 

14.00 น. นาํท่านเขา้ชม หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราการตั้งอยูบ่นฝ่ัง

แม่นํ้าเทมส์ หอคอยสร้างจากสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกต์วั หอคอยใช้

เป็นป้อม พระราชวงัของพระมหากษตัริย ์และท่ีจาํขงัโดยเฉพาะสาํหรับ

นักโทษท่ีมียศศักด์ิสูงเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 1 และกเ็คยทรงถกูจาํ

ขงัในหอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยงัเป็นท่ีสาํหรับประหารชีวิตและ

ทรมาน คลงัเก็บอาวธุ ทอ้งพระคลงั สวนสัตว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บ

เอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็นท่ีเกบ็รักษามงกุฏและเคร่ืองราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร  

15.30 น. พาท่านไปต่อกนัท่ี Borough Market ตลาดขายอาหารพื้นเมืองขององักฤษ ตลาดแห่งน้ีมีช่ือเสียงมาก คน

พื้นเมืองมกัจะออกมาซ้ืออาหารสดเขา้บา้นกนั อีกทั้งเป็นแหล่งรวมอาหารพืน้เมืองท่ีหารับประทานท่ีไหน

ไม่ได้ เม่ือมาถึงองักฤษ เราจึงพาท่านมาสัมผสับรรยากาศในตลาดสดต่างแดนสักคร้ัง 
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17.00 น. จากนั้นนาํท่านสู่ ลอนดอนอาย (London Eye) หรือยงัรู้จกัในช่ือ มิลเลเนียมวลี 

(Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป และกลายมาเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในส

หราชอาณาจกัร  

18.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Hilton London Olympic  หรือ เทียบเท่า                          

วนัทีส่าม หอศิลป์แห่งชาต ิ– สวนสาธารณะรีเจ้นท์ – ช้อปป้ิงถนนออกฟอร์ด  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม   

9.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ หอศิลป์แห่งชาติ National Gallery เป็นพิพิธภณัฑ์

ท่ีตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอนในองักฤษ ก่อตั้ เม่ือปี ค.ศ. 1824 เป็นท่ีแสดง

และเก็บรักษาจิตรกรรมกวา่ 2,300 ภาพจากตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 13 จนถึงปี ค.ศ. 1900 ไม่วา่คุณจะชอบศิลปะหรือไม่ ถา้ไดม้าชม

พิพิธภณัฑห่์งน้ีท่านจะหลงไหลกบัมนตเ์สน่ห์แห่งศิลปะอยา่งแน่นอน  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. พาท่านพกัผอ่นหยอ่นใจท่ี สวนสาธารณะรีเจ้นท์ Regent’s Park สวน

ท่ีเขียวชอุ่ม อีกทั้งไดช่ื้อวา่เป็นปอดของ  เมืองลอนดอน สวนสาธารณะ

แห่งเคยเป็นพระราชบริเวณของกษตัริยม์าก่อน แต่ราชวงศอ์งักฤษได้

มอบใหก้บัสาธารารณะเพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ 

15.30 น. จากนั้นนาํท่านไปต่อกนัท่ี ถนนออกฟอร์ด Oxford street ถนนท่ีเตม็ไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าดังช่ือ

ดัง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

18.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Hilton London Olympic  หรือ เทียบเท่า      
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วนัทีส่ี่  ลอนดอน – โรงอาบนํา้โรมัน – สโตนเฮนจ์ – โบสถ์วนิเชสเทอร์ – Portsmouth 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

08.05 น. นาํท่านขบัรถมุ่งสู่เมืองบาธ เมืองแห่งอารยธรรมโบราณท่ี UNESCO จดัใหเ้ป็นเมือง ‘มรดกโลก’  (ใชเ้วลา

ประมาณ 2.30 ชวัโมง) 

10.45 น. นาํท่านชม  Roman Baths โรงอาบนํ้าโรมนัในยคุโบราณท่ีมีอายกุวา่ 

2,000 ปี ท่ีน่ีจดัวา่เป็นสปาท่ีดีท่ีสุดในยคุนั้นเลยก็วา่ได ้ดว้ยอาคารโอ่อ่า

และมีบ่อนํา้พุร้อนสีเขียวมรกตแบบธรรมชาติในอุณหภูมิประมาณ 46 

องศาเซลเซียส นอกจากน้ียงัมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าท่ึงทั้งเสาหิน อาคาร 

และบ่อนํ้าธรรมชาติ ทุกอยา่งน้ีรวมตวักนักลายเป็นสไตล์นีโอคลาสสิคท่ี

น่าช่ืนชมตลอดกาล  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.15 น. จากนั้นต่อกนัท่ี สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ 

ต้ังอยู่กลางทุ่งราบว้างใหญ่ในบริเวณท่ี เรียกวา่ ท่ีราบซลัลิสเบอร์ร่ี ใน

บริเวณตอนใตข้ององักฤษ ประกอบไปดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ ์112 

กอ้น ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งข้ึน บางอนั

อยูใ่นแนวนอน และบางอนัก็ถูกวางซอ้นข้ึนไปขา้งบน 

16.00 น. และนาํท่านเขา้ชม  โบสถ์วนิเชสเทอร์ (Winchester Abbey) เป็นโบสถ์ท่ีมีความ

ใหญ่โตโอ่อ่าแห่งหน่ึงของประเทศอังกฤษ สถาปัตยกรรมท่ีประณีตละเอียดอ่อน 

และมีเพดานสูงท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในยโุรป  

18.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

21.00 น. จากนั้นพาท่านข้ึนเรือเฟอร์ร่ีล่องจากท่าเรือ Portsmouth ขององักฤษแล่นขา้สู่ยโุรปไปถึงท่าเรือ La Havre 

ของฝร่ังเศส ท่าเรือทั้งของท่าต่างก็มีช่ือเสียงดา้นความสวยงามท่ีต่างกนั รวมกบับรรยากาศของหมู่บา้นริม

ท่าเรือ ท่ีใหค้วามรู้สึกเป็นกนัเองกบัผูท่ี้มาเยือย และน่ีเป็นโอกาสท่านไดส้ัมผสักนัประสบการณ์ล่องเรือขา้ม

ทวปี โดย DFDS SEAWAYS 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกับนเรือเฟอร์ร่ี DFDS SEAWAYS  
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วนัที่ห้า เมืองเลออาฟวร์ – โบสถ์เซนต์โจเซฟ – หมู่บ้านท่าเรือ The Vieux Bassin – Casino Barriere de 

Deauville  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของเรือเฟอร์ร่ี 

08.00 น.  เรือเฟอร์ร่ีเทียบท่าเลออาฟวร์ เมืองท่างตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส        

09.00 น. นาํท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โจเซฟ  เป็นโบสถ์คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกในเมืองเลอ

อาฟวร์ สร้างข้ึนระหว่าง 1915 และ 1957-1958 ไดถู้กฟ้ืนฟูพร้อมกบัเมืองเลออาฟวซ่ึง 

โบสถ์แห่งน้ีเกือบจะถูกทาํลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ดงันั้นโบสถ์แห่งนี้จึง

กลายเป็นสถานท่ีท่ีระลึกถึงห้าพันพลเรือนท่ีเสียชีวิตในความโลก 

11.00 น. เดินทางไปอีกไม่ไกลเขา้สู่เมืองอองเฟลอร์ ชม The Vieux Bassin เมืองท่าเรือ

เล็กๆท่ีแสนอบอุ่น กบับรรยากาศของชาวฝร่ังเสศพื้นเมือง บนชายฝ่ัง Normandy 

ท่ีมีความแตกต่างจากเมืองปารีสเป็นอย่างมาก ท่ีน่ีสงบเงียบและสวยงาม 

ลอ้มรอบดว้ยลานกลางแจง้และร้านอาหาร อีกทั้งเป็นจุดท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้

มากมาย 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.30 น.  จากนั้ นไปต่อกันท่ีเมืองดีออร์วิลล์ และพาท่านไปคลายเครียดกันที่ Casino 

Barriere de Deauville คาสิโนสุดหรูหราช่ือดังของเมือง ถา้ท่านชอบความทา้

ทายท่ีน่ีเป็นอีกท่ีท่ีท่านไม่ควรพลาด  

18.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Les Manoirs de Tourgevilla หรือ เทียบเท่า 

วนัที่หก  เมืองดีออร์วลิล์ – พระราชวงัแวร์ซายส์ – พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเขา้ของโรงแรม 

  เดินทางออกจากเมืองดีออร์วิลลต์รงสู่เมืองปารีส ใชหเ้อวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ (PALACE OF 

VERAILLES) 1 ใน 7  ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยคุปัจจุบัน  

เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ท่ี

มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์

ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ  พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของประเทศฝร่ังเศส

ปัจจุบนั พระราชวงัแวร์ซายส์ไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑแ์ละ

เปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ผูส้นใจเขา้เยีย่มชมความสวยงามหากนบัเวลาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จพระราชวงัแห่งน้ี

ก็มีอายยุนืนานถึง 300 ปีเศษท่ียงัคงความงามอยูไ่ดโ้ดยไม่เส่ือมคลาย                                        

16.30 น. นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ (MUSEE 

LOUVRE) เป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะตั้งอยูใ่น

กรุงปารีส ประเทศ ฝร่ังเศส พิพิธภณัฑลู์ฟวร์

เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่ท่ีสุด 

และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงไดเ้ปิดให้

สาธารณชนเขา้ชมไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศก์าเปเซียง 

ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ี

ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมากกวา่ 35,000 ช้ิน จากตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศตวรรษท่ี 19 

อยา่งเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา เป็นตน้                         

18.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Paris Porte de Clichy  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด  มหาวหิารนอทร์ดาม – หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส – ห้างสรรพสินค้า Printemps  

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

9.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ มหาวหิารนอทร์ดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) 

เป็นมหาวหิารสมยักอธิค ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสประเทศ

ฝร่ังเศสคาํวา่ Notre Dame แปลวา่ พระแม่เจา้ของเรา (Our Lady) ซ่ึงเป็นคาํ

ท่ีชาวคาทอลิกใชเ้รียกพระแม่มารีปัจจุบนัมหาวหิารก็ยงัใชเ้ป็นโบสถข์อง

คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกและเป็นท่ีตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส
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มหาวหิารนอทร์เธอดามถือกนัวา่เป็นโบสถ์ท่ีสวยงามท่ีสุดในลักษณะกอธิคแบบฝร่ังเศสโบสถน้ี์ไดรั้บการ

บูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดุค ผูเ้ป็นสถาปนิกคนสาํคญัท่ีสุดคนหน่ึงของฝร่ังเศส 

11.00 น. นาํท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL) แลนมาร์คท่ีสาํคัญของฝร่ังเศส                                                          

เป็นสถาปัตยกรรมอีกช้ินหน่ึงท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความแปลก

ใหม่และทนัสมยั  มีความงดงามและเป็นศิลปกรรมท่ีเตม็ไปดว้ยความคิดสร้างสรรค ์                                                                                                                                                            

12.00    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.15 น. จากนั้นนาํท่านชม ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานสาํคัญแห่งกรุงปารีสของประเทศ

ฝร่ังเศส ตั้งอยูก่ลาง  จตุัรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล ์(Place Charles de Gaulle) หรือ

เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม จตุัรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile) อยูท่างทิศตะวนัตก

ของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นการสดุดีถึงวรีชนทหารกลา้

ท่ีไดร่้วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน และ

ในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย 

14.00 น. หา้งสรรพสินคา้ Printemps ห้างสรรพสินค้าแสนสวยช่ือดัง จาํหน่ายเส้ือผา้แฟชั้นชั้นนาํโดยเฉพาะและยงัมี 

แบรนดด์งัระดบัโลก เช่น Balenciaga, Chanel, Stella MC Cartney ท่ีน่ีถือเป็นแหล่งชอ้ปป้ีอนัหรูหราท่ีเหล่า

นดัชอ้ปไม่ควรพลาด 

18.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Paris Porte de Clichy  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีแ่ปด  ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ  

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

10.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกล 

13.40 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 

  ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชัว่โมง 
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   วนัทีแ่ปด  ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพ ฯ   

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการ 

ผูร้วมเดินทาง 15 ท่าน ราคารวมตัว๋เครืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่  131,500 บาท/ท่าน 87,000 บาท/ท่าน 46,000 บาท/ท่าน 

 

พกัเด่ียวชาํระเพิ่ม  21,200 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าบตัรโดยสารการบินไทย  ชั้นประหยดัเส้นทาง กรุงเทพฯ – ลอนดอน – กรุงเทพฯ (ราคาตวักรุ๊ป) 

  ค่าเรือโดยสารเรือเฟอร์ร่ี 

  ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง ) 

   ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศองักฤษ และวซ่ีาเช็นเกน้สาํหรับประเทศฝร่ังเศส    

  ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

  ค่าอาหารครบทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ    

  ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ๆ วงเงินสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, โรงแรม,  และค่าคนขบัรถ ตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ ฯลฯ 

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

   ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกิน 23 กิโกกรัม  ( เรียกเก็บโดยสายการบิน ) 

   ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

เง่ือนไขการจองทวัร์  

1. ชาํระค่ามดัจาํ  20,000 บาทของค่าบริการทั้งหมด ภายใน 2 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  

2. ชาํระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ภายใน  20 วนัก่อนเดินทาง   

3. ถา้จองก่อนเดินทาง 14  วนั ตอ้งชาํระค่ามดัจาํและค่าบริการส่วนท่ีเหลือพร้อมกนั 
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เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

1. ยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 20 เปอร์เซ็นต ์ 

2. ยกเลิก 20 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50 เปอร์เซ็นต ์ 

3. ยกเลิก 11 - 19 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 70 เปอร์เซ็นต ์

4. ยกเลิก 1 - 20 วนัก่อนการเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นตข์องค่าบริการทั้งหมด  

วธีิการชําระเงิน  

1. ชาํระเงินสด โดยตรงกบับริษทั  

2. ชาํระผา่นบญัชีธนาคาร  ช่ือบญัชี  นาย ธนพล  อารยสกุลพงศ ์  

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท ์(0014)     สะสมทรัพย ์ เลขท่ี  014- 0-141201  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (5057)   ออมทรัพย ์   เลขท่ี  404 – 045031 – 6 

- ธนาคารกรุงไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (1033)  ออมทรัพย ์ เลขท่ี  981 –4 –69096 – 1 

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4    ออมทรัพย ์ เลขท่ี  770– 2 – 21689- 8 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาเควลิเลจ สุขมุวทิ 26   ออมทรัพย ์ เลขท่ี  649 –1 –03198 – 9 

หมายเหตุ  

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางนอ้ย

กวา่ 10 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนาํเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จาํเป็น สุดวสิัย อนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตุการณ์ประทว้งหยดุงาน เหตุจลาจล อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 

โดยทั้งน้ีจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หม้ากท่ีสุด 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆ

ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงเน่ืองจากการนาํเท่ียวน้ี เป็นการชาํระ

แบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านชาํระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ 

หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดรั้บการยนิยอมอยา่งถูกตอ้ง

จากทางบริษทัฯเสียก่อน 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือถูกปฏิเสธการเขา้ออกประเทศอนั

เน่ืองจากการกระทาํผดิกฎหมาย หรือเอกสารไม่ถูกตอ้ง  

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร่้วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี 

- ท่านท่ีสงสัยวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
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- ท่านท่ีกาํลงัตั้งครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เด็กทารกท่ีอายุต ํ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืนๆ (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัร

ทวัร์) 

6. ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพื่อยกเวน้การทาํวซ่ีานั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือ ออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

8. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัร์ขอใหต้รวจสอบ และยนืยนัการ

เดินทางของกรุ๊ปทวัร์นั้นกบัเจา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 

9. อตัราค่าบริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนข้ึนได ้จากการปรับราคานํ้ามนัของสายการบิน 

10. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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ใบจองทวัร์ / BOOKING FORM 

จองโปรแกรม............................................................... ท่านทราบข่าวมาจากไหน............................................................. 

ช่ือ-นามสกุล ผูจ้อง...................................................................................... โทร............................แฟกซ์..........................        

ท่ีอยูปั่จจุบนั....................................................................................................................................... ...................................                                    

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด ............ท่าน      ผูใ้หญ่ ............ท่าน       เด็กอายไุม่เกิน 12  ปี ............ท่าน                                                             

จาํนวนห้องท่ีใช…้…หอ้ง  เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่านจาํนวน.....ท่าน   เด็กอายไุม่เกิน12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน จาํนวน.....ท่าน                                                      

เตียงเสริมจาํนวน..........เตียง           ไม่มีเตียงเสริม  TWIN  ROOM จาํนวน.........หอ้   DOUBLE  ROOM  จาํนวน..........หอ้ง                                                      

TRUPLE  ROOM จาํนวน.........หอ้ง    สถานท่ีนดัรับ-ส่งเอกสาร............................................................................................... 

รายช่ือผู้เดินทางทั้งหมดรวมผู้จองด้วย (โปรดระบุให้ตรงตามพาสปอร์ต) 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 

(ภาษาองักฤษ/ภาษาไทย) 

หมายเลข

พาสปอร์ต 

ว/ด/ปี เกดิ 

เป็นคศ. 
ROP     

อาหารทีแ่พ้/ไม่

ทาน/โรคประจาํตวั 
ข้อมูลตดิต่อ 

1      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

2      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

3      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

4      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

อืน่...........................................................................................................................................................................................................................      

เมือ่ท่านชําระเงนิเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลกัฐานการโอนมาที ่ Fax: 02 – 661 2244  หรือ Contact@worldwidebybig.com 


