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2 Restaurants get 3 Michelin stars 



HISTORIC ESCARGOT RESTAURANT
IN PARIS, SINCE 1832 DIM SUM RESTAURANT

FINE DINING 
RESTAURANT

2 MICHELIN STARS 
RESTAURANT, LYON

1 MICHELIN STAR
RESTAURANT, BORDEAUX

HISTORIC RESTAURANT
IN PARIS, SINCE 1686

WORLD CLASS GASTRONOMY RESTAURANT



DAY 2

DAY 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

21.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย
พบเจา้หน้าท่ีและหัวหน้าทัวรข์องทางไรน์นิช ทราวล คอยดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับท่าน
ตลอดการเดินทาง

DAY 3

DAY 7

DAY 6

DAY 5
DAY 4



ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล – เมืองดิจง – เมืองลียง 
เพลซ เดอ เตอรวั – ศาลากลางเมืองลียง 

โรงละครโอเปรา่ – โบสถ์แซงนิเช ่– มหาวหิารเซนต์จอห์น 
DAY 2

00.05 น. ออกเดินทางสู่ มหานครปารสี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 930 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจง  
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
เดินทางสู่ เมืองลียง เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากปารสี เมืองน้ีได้รบัเกียรติให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์กรยูเนสโก้ ด้านความงามโบราณสถาน และได้รบัการกล่าวขานว่าเป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นด้านอาหาร 
GASTRONOMY CITY 
น าท่านชม PLACE DES TERREAUX จตุัรสัขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองลียง



ศาลากลางเมืองลียง (Hotel De Ville)
อาคารหลังน้ีถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษที่ 17
ปัจจุบันอาคารแห่งน้ี ถือเป็นหน่ึงในอาคารที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองลียง

โบสถ์แซงนิเช่ เป็นโบสถ์ครสิตจักรท่ีมีความโดด
เด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ปัจุจันโบสถ์แห่งน้ี
ไ ด้ ร ับ ก า ร ย ก ย่ อ ง ใ ห้ เ ป็ น อ นุ ส า ว รีย์ ท า ง
ประวัติศาสตรข์องเมืองลียง 

มหาวิหารเซนต์จอห์น หรอื วิหารลียง
เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารแห่งน้ีถูก
สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 บนซากปรกัหักพังของ
โบสถ์เก่าจากศตวรรษท่ี 6

รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารระดับสองดาวมิชลิน

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม SOFITEL LYON BELLECOUR หรอืเทียบเท่า



เมืองนีมส์ – สนามกีฬาโรมันโบราณ – ก าแพงโบราณ 
เมืองปอง ดู การด์ – เมืองเอารส์  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

เมืองนีมส์ เมืองประวัติศาสตรอ์ายุหลายพันปี เมืองประวัติศาสตรส์ าหรบัส่ิงทอ โดยเฉพาะยีนส์ เมืองน้ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีมีชื่อเสียง อาทิเช่น  สนามกีฬาโรมันโบราณท่ีต้ังอยู่กลางเมือง  และ ก าแพงโบราณท่ี
สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 13

DAY 3



ปอง ดู การด์ สะพานส่งน้าอันย่ิงใหญ่และสวยงาม เป็นสะพานท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีเคยสรา้งมา มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี 
สะพานน้ีใชส่้งน้าจากเมืองอุเซส UZES มายังเมืองนีมส์ ซึง่มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร และสามารถส่งน้าได้ถึง 20
ล้านลิตรต่อวัน 
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารฝรัง่เศส

เมืองอารล์ หรอืท่ีคนท่ัวโลกนิยมเรยีกว่า เมืองแห่งแวนโก๊ะ ศิลปินเอกชือ่ก้องโลก มาอาศัยอยู่ในเมืองน้ีในชว่งปี 
ค.ศ 1888-1889  เขามาอยู่ท่ีน่ี เน่ืองจากได้รบัการบอกกล่าวถึงสีสันความสวยงาม ของทิวทัศน์แถบเมดิเตอรเ์รเนียน



แวนโก๊ะมักวาดภาพในสวนและภูมิทัศน์โดยรอบของโบสถ์ 
และเป็นที่มาของผลงาน The Starry Night (1889) และ
หลังจากน้ันในปลายปี 1890 เขาก็ตัดสินใจท่ีจะจบชวีิตลง
เพ่ือยุติความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ในเมืองทางเหนือของ
ฝรัง่เศส

รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารฝรัง่เศส
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม JULES CESAE ARELS M-GALLERY COLLECTION หรอืเทียบเท่า

Wheatfield with Cypresses คือหน่ึงในสามภาพวาดท่ี 
ภาพวาดชิ้นน้ีถูกวาดข้ึนในตอนท่ีแวนโก๊ะเข้ารบัการพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชแซ็งต์-เรมี ซึ่งภาพวาด
ดังกล่าวเป็นภาพแรกแรกในสามภาพและเขาได้ท ามัน
เสรจ็สมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 1889

ฟินเซนต์ ฟัน โคค หรอื วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent
van Gogh, 1853–1890) จติรกรชาวดัตช ์ผู้มีชือ่เสียง
โด่งดัง และเป็นที่รูจ้ักกันไปทั่วโลก ในช่วงชีวิตของแวน 
โก๊ะได้วาด “ภาพเหมือนตัวเอง” (Self-Portrait) ตลอด
ช่วงเวลา 4 ปีของชีวิตศิลปินต้ังแต่ ค.ศ.1886 ถึง 1889 
โดยในแต่ละภาพของตัวเองน้ันจะมีเร ื่องราว รวมถึง
อารมณ์ของภาพที่มาจากใช้เทคนิคต่างๆท าให้สะท้อนถึง
อารมณ์ของเขาจากภาพๆน้ัน



เมืองมงต์เปลลิเยร่ ์ – จตัรสัคอมเมดี – ประตูชยัฝรัง่เศส 
มหาวหิารแซง็ ปีแยร ์– เมืองการก์าสซอนน์ 

ปราสาทการก์าสซอนน์

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
จัตุรสัคอมเมดี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลักของเมืองมงต์เปลลิเย่ร ์โดยจตุัรสัน้ันต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจ
กลางเมือง โดยบรเิวณรอบๆจตุัรสัประกอบไปด้วยเหล่าอาคารท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตรม์ากมาย ส่วนใจกลาง
จตุัรสัน้ันเป็นท่ีต้ังของลานน้าพุขนาดใหญ่ หรอืท่ีมักเรยีกกันว่า Three Graces

ประตูชยัฝรัง่เศส (Porte Du Peyrou) 
โดยซุม้ประตูถูกออกแบบโดย FRANCOIS DORBAY
การก่อสรา้งแล้วเสรจ็ใน 1693 สถาปัตยกรรมการ
ตกแต่งส่วนใหญ่จะแสดงเหตุการณ์ส าคัญของพระเจา้
หลุยส์

DAY 4



มหาวิหารแซง็-ปีแยร ์(St. Pierre Cathedral)
มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกท่ีได้รบัการยกย่องให้เป็นอนุสาวรยี์แห่งชาติของฝรัง่เศส โดยในช่วงศตวรรษท่ี 16 
มหาวิหารได้รบัความเสียหายจากสงครามศาสนาระหว่างชาวคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เป็นอย่างมาก และใน
ศตวรรษท่ี 17 มหาวิหารได้ถูกสรา้งข้ึนใหม่อีกครัง้หน่ึง

เมืองการก์าสซอนน์ (Carcassonne) 
เมืองประวัติศาสตรอั์นเก่าแก่มาต้ังแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน แคว้นล็องก์ดอค-รูซยีง ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นเมือง
ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของประเทศฝรัง่เศส

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารฝรัง่เศส

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม DE LA CITE CARCASSONNE M-GALLERY COLLECTION หรอืเทียบเท่า



เมืองตูลูส – ปงเนิฟ – วิหารแซงแชรแ์นง 
จตุัรสักาปโิตล – เมืองบอรโ์ดซ ์– เมือง PAUILLAC

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เมืองตูลูส มีสถาปัตยกรรมสีชมพูท้ังเมือง  อาคารบ้านเรอืนในเมือง จะมีความกลมกลืนของสีส้มอมชมพูกันไปท้ังเมือง 
โดยเฉพาะอาคารในเขตจตุัรสัเมืองเก่า ท้ังน้ี เพราะอาคารส่วนใหญ่สรา้งข้ึนด้วยอิฐสีส้มอมชมพู ซึง่ผลิตจากดินเหนียว
ในท้องถ่ิน เมืองตูลูส จงึได้รบัการขนานนามว่า La Ville Rose (Pink city) เป็นความภาคภูมิใจอย่างหน่ึงของชาวเมือง 
เทศบาลเองก็ได้อนุรกัษ์เอกลักษณ์น้ีไว้ ด้วยการออกเทศบัญญัติเข้มงวดท้ังสีสันและรูปแบบการก่อสรา้งอาคารของ
เมือง

ปงเนิฟ เป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของตูลูส สะพานแห่งน้ีเร ิม่สรา้งในปี 1544 แล้วเสรจ็ในปี 1632 ก่อสรา้งด้วยอิฐและ
หิน เป็นสะพานท่ีย่ิงใหญ่เป็นอนุสรณ์เอกลักษณ์ประจ าเมือง

DAY 5



วิหารแซงแชรแ์นง วิหารส าคัญท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมด้านศิลปะของโรมันและโกธคิ ท่ี
ได้รบัการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1840 ยังได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ
ยูเนสโกในปี 1998 จุดเด่นคือยอดโดมหรอืหอคอย ที่มีความสูงมากกว่าตึก 10 ชัน้ สมัยก่อนใชเ้ป็นท่ีเฝ้าดูข้าศึกท่ีจะเข้า
มาโจมตีเมือง 
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

จตุัรสั กาปิโตล เป็นจตุัรสัใหญ่กลางเมือง ปัจจุบันได้ปรบัปรุงใหม่เป็นรูปแบบการสรา้งสีสันเป็นตลาดนัดกลางกรุง ทุกวัน
พุธ บรรยากาศท่ีน่าประทับใจในวันท่ีฟ้าใส แสงแดดจดั จะพบกับบรรยากาศท่ีแสนอบอุ่นจากชาวเมืองตูลูส น่ังด่ืมกาแฟ
ท่ีเฉลียงหน้ารา้นกาแฟท่ีอยู่ล้อมรอบจตุัรสักาปิโตล



เมืองบอรโ์ดซ ์ได้รบัการข้ึนทะเบียนมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2007 ในฐานะเมืองประวัติศาสตรท่ี์ยังมีผู้คนอยู่อาศัย ชุมชน
เมืองและย่านสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ประกอบด้วย อาคารอนุรกัษ์มากกว่าเมืองอ่ืนใดในฝรัง่เศสยกเว้นปารสี

เมือง PAUILLAC แหล่งปลูกองุ่นและผลิตไวน์ท่ีมีชือ่เสียงอันดับหน่ึงของโลกที่คนท่ัวโลกใฝ่ฝันอยากจะมาเดินชมกลาง
ไรอ่งุ่นนับหม่ืนๆ ไร ่พรอ้มชมิไวน์ท่ีผลิตในเขตน้ี 
รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไฟน์ ไดน์น่ิง (FINE DINING RESTAURANT)
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม CHATEAU CORDELLAN – BAGS หรอืเทียบเท่า



เจาะลึกแหล่งผลิตไวน์ทีมี่ชือ่เสียงมีมูลค่ามากทีสุ่ดในโลก
โรงละครแกรนด์เธยีเตอร ์– ถนนเซน็ต์ แคทเธอรนี

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ชมและชมิไวน์จากโรงงานผลิตไวน์ท่ีมีชือ่เสียง ระดับโลก ท่ีคนท่ัวโลกใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาชม และชมิสุดยอดไวน์ท่ี
มีรสชาติ อรอ่ย กลมกล่อม สมกับท่ีเป็นไวน์ 1 ใน 10 บอรโ์ดซ์ ไวน์ท่ีดีท่ีสุดของโลกที่สืบทอดกันมา

DAY 6



โรงละครแกรนด์เธยีเตอร์ ขนาดใหญ่ท่ีถูกสรา้งในชว่งศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันโรงละครแกรนด์เธยีเตอรแ์ห่งเมือง
บอรโ์ดซน้ี์ ถือว่าเป็นหน่ึงในโรงละครโอเปรา่ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป

ถนน เซนต์ แคทเธอรนี
ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในยุโรปเป็นถนนสายช้อป
ป้ิงสายหลักของเมือง ระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร
ท่ีเต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม CHATEAU 
CORDELLAN – BAGS หรอืเทียบเท่า

รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารระดับหน่ึงดาวมิชลิน



รถไฟความเรว็สูงสู่ปารสี – ถนนแซงฮอนโนเร่
ชอ้ปปิ้ งที ่LA SAMARITAINE

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
น าท่าน น่ังรถไฟความเรว็สูง (TGV) เข้าสู่กรุงปารสี
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารต่ิมซ ากวางตุ้ง

ถนนแซงฮอนโนเร ่(Rue de Saint Honore) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพจาก
ท่ัวโลก  อาทิเชน่ HERMES, GUCCI, PRADA, CHANEL น าท่านเข้าชอ้ปป้ิงในรา้นของชาแนลท่ีเป็นรา้นต้นต ารบัรา้น
แรกของโลก ซึง่น่าจะเป็นรา้นท่ีมีสต๊อกสินค้ามากที่สุดในโลก

DAY 7

รบัประทานอาหารค่า ณ  ภัตตาคาร HISTORIC RESTAURANT
คาเฟ่แห่งแรกและเป็นคาเฟ่ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปารสี ท่ีน่ีเป็นรา้นประจ าของพระเจา้นโปเลียน เม่ือตอนเป็นนายทหาร
ชัน้นายรอ้ย  เป็นท่ี Thomas Jefferson ได้พบปะกับ Benjamin Franklin ได้วางแผนในการประกาศอิสรภาพ
ของสหรฐัอเมรกิาจากประเทศอังกฤษ

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MARRIOTT OPERA AMBASSADOR HOTEL, PARIS หรอืเทียบเท่า

ห้างสรรพสินค้า LA SAMARITAINE ห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงปารสี ท่ีมีการตกแต่งอย่างสวยงาม
และมีสินค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากที่สุดในมหานครปารสี มีครบทุกแบรนด์ เพราะห้างน้ีเป็นของเจา้ของLVMH ท่ี
เป็นบุคคลท่ีร่ารวยท่ีสุดในฝรัง่เศส



LES DEUX PLATEAUX – ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑลู์ฟวร ์
เอาทเ์ล็ทลาวาเล่

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
Les Deux Plateaux มุมท่ีถ่ายรูปยอดนิยมท่ีเหล่านักท่องเท่ียวต่างมาเพ่ือถ่ายรูป กับแท่งหินขาว – ด า ท่ีมีความสูง
ต่างๆกัน โดยมีฉากหลังเป็นตัวพระราชวัง  ถ่ายรูปกับปิรามิดแก้วทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ 
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหอยเอสคารโ์ก้ (HISTORIC ESCARGOT RESTAURANT)

DAY 8



เดินทางสู่ เอาท์เล็ทลาวาเล่ (La Vallee Village Outlet) แหล่งชอ็ปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูก
ท่ีสุดในฝรัง่เศส ไม่ว่าจะเป็น PRADA, GUCCI, DIOR, BALLY, BOTEGA VENETA, AMANI, BOSS, 
BURBERRY, DOLCE & GABBANA
จนได้เวลาพอสมควร น าท่านกลับมหานครปารสี
รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MARRIOTT OPERA AMBASSADOR HOTEL, PARIS หรอืเทียบเท่า 

ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชารล์เดอโกล
13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 931

DAY 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู – กรุงเทพฯ DAY 10

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ



จ านวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ทา่น)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ทา่น 179,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 1 ทา่น) 177,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น + มีเตียงเสรมิ) 162,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น + ไม่มีเตียงเสรมิ) 154,900

พักห้องเด่ียว จา่ยเพ่ิม 48,000

การช าระเงนิ
• ทางบรษัิทฯ ขอรบัเงนิมัดจ าการจอง 40,000 บาท/ทา่น
• ส่วนทีเ่หลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วันท าการ
• ทา่นทีต้่องการออกใบเสรจ็ในนามนิติบุคคล ต้องแจง้พนักงานขายทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่ออก

ใบเสรจ็รบัเงนิ, ใบก ากับภาษียอ้นหลัง

การยกเลกิ
• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมัดจ าทกุกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ บรษัิทฯมีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของราคาค่าทัวร ์
• ยกเลิกภายใน 15 วันท าการก่อนการเดินทาง ถือว่าสละสิทธิ ์ทางบรษัิทฯสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมด โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ

คืนได้
หมายเหตุ
1. โปรแกรมการเดินทาง,  โรงแรม,  ภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) จะขึน้อยูกั่บ

ข้อก าหนดและรูปแบบห้องห้องพักในแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกัน อาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพักติดกันตามทีต้่องการ 
หรอือาจไม่สามารถจดัห้องทีพั่กแบบ 3 เตียงได้ หากโรงแรมทีท่างบรษัิทฯใช ้ไม่มีห้องพักส าหรบั 3 เตียง ทา่นอาจจะต้องเสีย
ค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมในการเปิดห้องพักเด่ียว

3. ต าแหนง่ทีน่ั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงือ่นไขต๋ัวเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเลือกต าแหนง่ที่
น่ังได้เอง ทัง้นี้จะพยายามจดัทีน่ั่งให้ตามความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะต าแหนง่ทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบินจดัมาให้

4. ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทีเ่ก่ียวข้องกับต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศได้
5. บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบิน และตัวแทนการทอ่งเทีย่วต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ 

ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจลเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภัยธรรมชาติ 
การอนุญาตเข้าประเทศขึน้อยูกั่บดุลยพินิจของเจา้หน้าทีแ่ละกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมทีเ่กิดขึน้ทัง้
ทางตรง หรอืทางอ้อม เชน่ การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 

6. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) จ านวนไม่ถึง 15 ทา่น
7. เมื่อทา่นจองทัวรแ์ละช าระค่ามัดจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ได้แจง้แล้วในข้างต้น

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่ามินิบาร,์ ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมนอกเหนือรายการ
× ค่าภาษีน้ามัน ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดน้ามันโลก ทีป่ระกาศโดยสายการบิน ทางบรษัิทฯ อาจมีการเรยีกเก็บเพิม่
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%
× ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมในการเดินทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วยดึถือและปฏิบัติตามกันมา

อัตราคา่บรกิารนีร้วม
✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตามเส้นทาง และภาษีสนามบินทกุแห่ง
✓ โรงแรมทีพั่กมาตรฐาน พัก 2 ทา่นต่อห้อง
✓ ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว, ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรม
✓ ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง น้าหนักไม่เกินทา่นละ 30 กิโลกรมั (หรอืเป็นไปตามประกาศของสายการบิน)
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงนิ 2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)
✓ ค่าหัวหน้าทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓ ค่าทปิพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น
✓ ค่าวีซา่เข้าประเทศฝรัง่เศส
✓ ค่าตรวจ ATK 1 ครัง้ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

อัตราค่าบรกิาร
ทัวร ์10 วัน พักโรงแรม จ านวน 7 คืน

เจาะลึกชมไรอ่งุน่ พรอ้มไวน์ระดับโลก,แหล่งชอ้ปปิ้ งปารสี 
ชมิ 2 ภัตตาคารระดับดาวมิชลิน และ 2 ภัตตาคารทีเ่ปน็ประวติัศาสตรข์องโลก 



ใบจองการเดินทาง
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ชือ่ผู้จองทวัร ์นาย/นางสาว/นาง ..................................................... นามสกุล .............................................................

บ้านเลขที ่................................. ซอย ..................................................... ถนน ....................................................................

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวัด ...............................................

รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท ์.............................................. มือถือ .............................................................

Line ID ………….......................................................... E-mail ………….................................................................................

ชือ่-นามสกุล ข้อมูลติดต่อ 
(เบอรมื์อถือ / E-mail) แพ้อาหาร / ไม่ทาน

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

โอนเงนิช าระค่ามดัจ า ชือ่บัญช ีบรษัิท ไรน์นิช จ ากัด
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาทองหลอ่ บัญชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี042-2-75926-9
หลังจากโอนเงนิค่ามัดจ าเรยีบรอ้ยแล้ว กรุณาส่งเอกสาร รายละเอียด ดังต่อไปน้ี
1. สลิปการโอนเงนิค่ามัดจ า
2. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)

ท่านทราบโปรแกรมจาก www.rhinishtravel.com  Line Official Facebook TV           Radio

การช าระค่ามดัจ าทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท
จ านวน ............. ทา่น รวมเป็นเงนิ .................................... บาท ( .................................................................. )
ผู้ใหญ่ จ านวน ...................... ทา่น เด็ก จ านวน ...................... ทา่น
พักห้อง TWIN .......... ห้อง  พักห้อง SINGLE ………. ห้อง  พักห้อง TRIPLE .......... ห้อง


