
 

 

 
 
 
 
 
 

ท่องเทีย่วประเทศฝร่ังเศสเมอืงแห่งแฟช่ัน ดินแดนทีส่วยงาม 
ท้ังสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมอันยาวนาน 
ด่ืมด ่าและสัมผัสบรรยากาศวิหารมงต์แซงต์มเิชล 

เที่ยวก็อง-แซงต์มาโล-แรนส์-น็องส์-อองเช่ร์-ตูร์-แวร์ซาย-ปารีส 
เข้าชมพพิธิภัณฑ์ลูฟวร์และพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือชมแม่น ้าแซน 

  ทีพั่กใจกลางกรุงปารีส ช้อปป้ิงจุใจสินค้าปลอดภาษีและเอ๊าท์เล็ต 
 

โดยสายการบนิ Emirates  

 

บรษิทัฯ ขอน ำเสนอรำยกำรทวัรฝ์รัง่เศสยอดนิยมและเสน้ทำงแสนสวย ใหท่้ำนไดร้บัควำมสะดวกสบำยของบรกิำร
ของสำยกำรบนิตลอดเทีย่วบนิ และท่องเทีย่วกบัสถำนทีต่่ำงๆ พระรำชวงัอนัแสนโรแมนตคิ และถูกใจกบักำรเลอืกซื้อสนิคำ้
แบรนดแ์นมมำกมำยพรอ้มทัง้สนิคำ้ปลอดภำษ ีกบัวนัสุดพเิศษของท่ำน.. 
ปารีส เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เยอืนแวรซ์ำยสพ์ระรำชวงัที ่

ยิง่ใหญ่ พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดจีำกพรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลต็ชือ่ดงั 
กอ็ง เมอืงเลก็ๆ ทำงตอนเหนือของแถบฝรัง่เศสทีเ่ป็นทำงผ่ำนไปยงั Mont Saint Michael มคีวำมส ำคญั

ทำงดำ้นประวตัศิำสตรม์ำยำวนำนเพรำะเป็นจุดยุทธศำสตรใ์นสงครำมแห่งนอรม์งัดใีนปี ค.ศ.1944 

GRAND FRANCE 11D8N 
 



 

 

มงต์แซงมิเชล หนึง่ในสถำนทีท่่องเทีย่วหำ้มพลำดของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่บนเกำะกลำงทะเลชำยฝัง่แถบตะวนัตกของ
ฝรัง่เศสในแควน้บสั-นอรม์อ็งด ี

แซงต์มาโล เมอืงชำยฝัง่ทีม่ขีนำดเลก็มกี ำแพงลอ้มรอบตวัเมอืง แมว้่ำบำงสว่นจะถูกท ำลำยไปในช่วงสงครำมโลกครัง้ที ่
สองกต็ำมกย็งัคงไวซ้ึง่ควำมสวยงำมแบบคลำสสคิของเมอืงไดเ้ป็นอย่ำงด ี

แรนส์ เมอืงหลวงแห่งแควน้บรติตานีเป็นเมอืงทีอุ่ดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และมคีวามหลากหลายของศลิปะในสมยัยุค
กลาง 

น็องส์ เมอืงชายฝัง่ทางทศิตะวนัออกของฝรัง่เศส ห่างมหาสมุทรแอตแลนตกิเพยีง 50 กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นชายฝัง่แม่น ้า
ลวัรแ์ละเมอืงทีใ่หญ่เป็นทีห่กของฝรัง่เศส 

อองเช่ร ์ เป็นเมอืงเก่ำแก่อกีแห่งหนึง่ของฝรัง่เศส ผ่ำนประวตัศิำสตรม์ำทุกยุคทุกสมยั ตัง้แต่ยุคกลำง ยุคเรเนซองค ์
ยุคปฏวิตัฝิรัง่เศส จนมำถงึสงครำมโลก และยุคปัจจุบนั 

ตูร ์ เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในลุ่มแม่น ้ำลวัร ์และมปีระวตัยิำวนำนตัง้แต่สมยัจกัรวรรดโิรมนัครัง้หนึง่เคยถูกยกใหเ้ป็น
เมอืงหลวงของฝรัง่เศสในสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี ่11 ปัจจบุนัเป็นเมอืงมหำวทิยำลยัทีม่ชีือ่เสยีงทำงดำ้น
ภำษำ วรรณคดแีละกฎหมำย 

แวรซ์ายส ์ ตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงปำรสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึง่ของมหำนครปำรสี เป็นเมอืงทีต่ัง้ของ
พระรำชวงัแวรซ์ำยสท์ีย่ิง่ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึง่ของโลกและนบัเป็นหนึง่ในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลก
ยุคปัจจบุนัดว้ย 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 7-17 ม.ค./ 9-19 ก.พ./ 25 ก.พ.- 7 มี.ค./ 20-30 มี.ค/ 6-16 เม.ย.2565 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู   
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 ROW T เคาน์เตอรส์ายการบิน 

Emirates เจา้หน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุามาให้ตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ
ซีร่ียแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีส่อง ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ - กรงุปารีส (ฝรัง่เศส) 
01.05 น. ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK385 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง (ดูไบเวลาช้ากว่า

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
07.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดย Emirates เท่ียวบินท่ี EK073 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครปารสี เมอืงแหง่แฟชัน่และความโรแมนตคิ ศูนยก์ลางทาง



 

 

เศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึ่งของโลก น าท่านชมมหานครปารสีโดยรอบ เริม่จากเกบ็ภาพของ
หอคอยไอเฟิล บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตัุรสัทรอคาเดโร, แวะถา่ยรปูกบัประตูชยัแหง่จกัรพรรด ิ

นโปเลยีนหรอื Arc De Triomphe ณ จตัุรสัชารล์สเดอโกลล,์ ผ่านชมถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั 
จตัุรสัคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้งเมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ทีช่วนใหร้ะลกึ
ถงึการปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส ซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็
พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง ณ ภตัตาคาร Chez Eduard ให้ท่านได้ล้ิมรสเมนูหอยเอสคา
โกอาหารเรียกน ้าย่อยสุดหรหูราของฝรัง่เศส และให้ท่านเลอืกเมนูจานหลกัไม่วา่จะเป็น Grilled Beef, 
Duck with Orange Sauce, Roasted Lamb หรือวา่ Salmon 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Mercure Paris Velizy หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ปารีส-กอ็ง-มงต์แซงต์มิเชล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองกอ็ง Caen เมอืงเลก็ๆ ทางตอนเหนือของแถบฝรัง่เศสทีเ่ป็นทางผา่นไปยงั Mont Saint 
Michael เมอืงหลวงแห่งแควน้นอรม์งัดทีีม่คีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตรม์ายาวนาน น าท่านผ่านชมเมอืง
เก่าแก่กอ็งแห่งนี้ทีม่อีายแุละเรื่องราวส าคญัทางประวตัศิาสตรก์วา่ 1,000 ปี และยงัเป็นเมอืงส าคญัทีเ่ป็นจุด
ยุทธศาสตรใ์นยทุธการแห่งนอรม์งัดใีนสงครามโลกครัง้ที ่2 ปี ค.ศ.1944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Hippopotamus Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่มงต์แซงต์มิเชล Mont Saint Michael (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) หนึ่งในสถานที่

ท่องเทีย่วหา้มพลาดของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝัง่แถบตะวนัตกของฝรัง่เศสในแควน้บสั-
นอรม์อ็งด ีสถานทีท่ีถู่กใชโ้ปรโมทการท่องเทีย่วของฝรัง่เศสมากทีสุ่ด ดว้ยความงดงามและความมหศัจรรยข์อง
กลุ่มอาคารบา้นเรอืนทีต่ัง้อยูบ่นเกาะกลางน ้า  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Le Relais du Roy Restaurant 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Mercure Mont Saint Michel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  มงต์แซงต์มิเชล-วิหารมงต์แซงต์มิเชล-แซงต์มาโล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเข้าชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพื่อชมความมหศัจรรยแ์ละความงดงามของมงตแ์ซงต์มเิชล ซึง่เป็น
ชุมชนทีเ่ก่าแกต่ัง้แต่ศตวรรษที ่8 จนไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.
1979 และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมตดิอนัดบั 3 ของฝรัง่เศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวร์
ซายน์ น าท่านเดนิชมวิหารมงต์แซงมิเชล Abbey du Mont St Michel ซึง่สรา้งในแบบนิกายเบเนดคิ และชม
ตวัเมอืงเก่ามงตแ์ซงต์มเิชลทีม่ป้ีอมปราการลอ้มรอบ จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนเสน้เดยีวของ
เกาะทีม่รีา้นขายของทีร่ะลกึหลากหลายรา้น  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง La Confiance Restaurant  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองแซงต์มาโล St.Malo เมอืงชายฝัง่ทีม่ขีนาดเลก็มกี าแพงลอ้มรอบตวัเมอืง (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) แมว้่าบางส่วนจะถูกท าลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่องกต็ามกย็งัคงไวซ้ึง่



 

 

ความสวยงามแบบคลาสสคิของเมอืงไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชมตวัเมอืงแซงตม์าโลทีต่ัง้อยู่รมิปากแม่น ้ารองซ์ เป็น
ศูนยก์ลางดา้นการคา้และการคมนาคมมาตัง้แต่ในอดตี และในสมยันัน้มโีจรสลดัทีค่อยเรยีกเกบ็ค่าคุม้ครองจาก
เรอืสนิคา้ขององักฤษ ซึง่ในชว่งสมยัล่าอาณานิคม Jacques Cartier ผูค้น้พบประเทศแคนาดากม็าจากเมอืง
แซง็-มาโลแหง่นี้ เมอืงแซงตม์าโลแห่งนี้มจีุดเด่นตรงทีม่กี าแพงอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะตรงท่าเรอืจะถูกลอ้มรอบ
ไปดว้ยก าแพงสงูและป้อมปราการทีม่คีวามยาวกว่า 2 กโิลเมตร  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Hotel France et Chateaubriand Brasserie 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Mercure Saint Malo Balmoral หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  แซงต์มาโล-แรนส-์น็องต์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองแรนส ์Rennes เมอืงหลวงแหง่แควน้บรติตานีเป็นเมอืงทีอุ่ดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และ
มคีวามหลากหลายของศลิปะในสมยัยุคกลาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมอาคารแบบ 
Timber-Framed Buildings อนัมลีกัษณะเฉพาะตวั ชม Place de la Mairie ทีต่ัง้ของศาลากลางเมอืงแรนสแ์ละ
โรงละครของเมอืง และผ่านชมมหาวหิารแรนส ์Saint-Pierre Cathedral อนัเก่าแกท่ีส่รา้งตัง้แตใ่นครสิตศ์ตวรรษ
ที ่6 เพื่ออุทศิใหแ้ก่นักบญุเปโตร 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง La Paix Rennes Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองน็องต์ Nantes เมอืงชายฝัง่ทางทศิตะวนัออกของฝรัง่เศส ห่างมหาสมุทรแอตแลนตกิ

เพยีง 50 กโิลเมตร ตัง้อยู่บนชายฝัง่แม่น ้าลวัรแ์ละเมอืงทีใ่หญ่เป็นทีห่กของฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) น าท่านผ่านชมเมอืงน็องตโ์ดยมสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัคอืปราสาทดยุกแห่งบรติตานหีรอืปราสาทดนิ
องทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรเ์มื่อปี ค.ศ. 1886 แตใ่นปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของ
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ทีม่จีดัแสดงโชวข์องสะสมมากกว่า 850 ชิน้ ผ่านชมมหาวหิารแซง็ต-์ปิแยร ์ทีไ่ดร้บัการยกย่อง
ใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาตฝิรัง่เศส โดยชว่งศตวรรษที ่16 ไดร้บัความเสยีหายจากสงครามศาสนาระหว่างคาทอลกิ
กบัโปรเตสแตนท ์ต่อมาศตวรรษที ่17 ถูกสรา้งขึน้มาใหม่อย่างทีเ่หน็ในปัจจบุนั นอกจากนี้นิตยสารไทมย์งัไดย้ก
ย่องใหน้็องตเ์ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีสุ่ดในยุโรปในปี 2004 และผลติภณัฑข์ึน้ชื่อของทีน่ี่ทีทุ่กคนรูจ้กักนัเป็นอย่างด ีคอื 
บสิกติ Biscuits LU และ Le petit Beurre 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง La Loco Restaurant 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Novotel Nantes Centre Bord de Loire / Radisson Blu Nantes หรอื

ระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  น็องต-์อองเช่ร-์ตูร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองอองเช่ร ์Angers (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเก่าแก่อกีเมอืงทางภาค

ตะวนัตกเฉยีงเหนือของฝรัง่เศส ห่างจากปารสีประมาณ 300 กโิลเมตร ตวัเมอืงตัง้อยู่บนสองฟากฝัง่ของแม่น ้าเมน 
(La Maine) น าท่านถ่ายรปูกบัปราสาทอองเช่ร ์(Chateau of angers) ลกัษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ตัง้อยู่
รมิแม่น ้าลวัร ์นับเป็นอกีหนึ่งปราสาททีม่ปีระวตัอินัยาวนานและเดนิทางเขา้ถงึไดไ้ม่ยาก ในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น ้า
ลวัร ์ป้อมปราการแห่งนี้สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1230 โดยพระราชนิบีลานซ์แห่งกสัเตลและลูกชายคนเลก็ของเธอเซนต์



 

 

หลุยส ์โดยมลีกัษณะเป็นก าแพงทีม่คีวามยาวเกอืบครึง่กโิลเมตรประกอบไปดว้ยเสาหนิและหนิปนู ในช่วงหนึ่งใน
ทศวรรษที ่14 และ 15 นัน้สถานทีแ่หง่นี้ไดเ้ป็นทีพ่ านักทีร่าชวงศม์กัมาพ านักอยู่บ่อยครัง้ เมื่อปลายศตวรรษที ่16 
มกีารบูรณะปรบัเปลีย่นปราสาทและลดความสงูลงเลก็น้อยเพื่อใหก้ลายเป็นป้อมปราการทีแ่ขง็แกร่งและพรอ้ม
ส าหรบัการสงคราม น าท่านผ่านชม Maison d’Adam หรอืบา้นของอดมั เป็นบา้นแบบฮาลฟ์ทมิเบอร ์(half-
timbered) ในยุคกลาง ซึง่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นในการใชไ้มข้ดักนัเป็นตารางทีด่า้นนอก และถ่ายรปูกบั Verdun 
Bridge 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Provence Caffe Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองตูร ์Tours เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในลุ่มแม่น ้าลวัร ์และมปีระวตัยิาวนานตัง้แต่สมยัจกัรวรรดโิรมนั

ครัง้หนึ่งเคยถูกยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝรัง่เศสในสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่11 ปัจจุบนัเป็นเมอืงมหาวทิยาลยัทีม่ี
ชื่อเสยีงทางดา้นภาษา วรรณคดแีละกฎหมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) น าท่านชมเมืองตูร ์
ศูนยก์ลางของดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรัง่เศส ซึง่ไดม้กีารกล่าวชมไวใ้นหนังสอื The Lily 
of the Valley และเป็นเมอืงหน้าด่านของการผ่านเขา้ไปท่องเทีย่วปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัรซ์ึง่เป็นดนิแดนทีม่คีวาม
งามและความมัง่คัง่ในหลายศตวรรษทีผ่่านมาในสมยัก่อนบรเิวณนี้ เป็นทีต่ัง้ของราชส านักฝรัง่เศส, ทีอ่ยู่ของขา้
ราชบรพิารและท่านเคานทผ์ูต้อ้งการจะกา้วขึน้เป็นกษตัรยิ ์น าทา่นผ่านชมเมอืงโดยรอบ ผ่านชมความงดงามของ
วิหารตูร ์Tours Cathedral หรอืวหิารเซน้ตแ์กไทน์ Saint-Gatien’s Cathedral ครสิตจกัรนิกายโรมนัคาทอลคิ ที่
สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บันักบญุเซน้ตแ์กไทน์ สรา้งขึน้ในช่วงระหวา่ง ค.ศ.1170-1547 โดยมศีลิปะแบบโกธคิ ต่อมา
วหิารตูรไ์ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นอนุเสาวรยีท์างประวตัศิาสตรใ์นปี ค.ศ.1862 จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณเมือง
เก่าหรือจตุัรสัพลูเมอโร Plumereau Square ศูนยก์ลางทางการท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงตูร์ โดยจตัุรสัถูก
โอบลอ้มดว้ยเหล่าอาคารบา้นเรอืนยุคกลาง ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบจากไม ้นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารและคาเฟ่
ตัง้เรยีงรายสองฝัง่  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี China Town Restaurant 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Mercure Tours Nord / Mercure Tours Centre หรอืระดบั

เทยีบเท่า  
 

วนัทีเ่จด็  ตูร-์แวรซ์ายส-์ปารีส-ช้อปป้ิงสินค้าปลอดดภาษี-ลอ่งเรือแมน่ ้ าแซน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์Versailles เมอืงทีต่ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Bistrot de la Place Restaurant 
บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแหง่หนึ่งของโลกและ

นับเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย พระราชวงัแวรซ์ายส ์เป็นอดตีพระราชวงัในยคุสมยัของ
พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทีส่รา้งไดอ้ยา่งวจิติรบรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดมิทเีมื่อพระ
เจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การ
ประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้สรา้งพระต าหนักขึน้มาในปี 1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ 
ส าหรบัพกัชัว่คราวเท่านัน้ เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแหง่ใหม ่
เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระต าหนักเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 



 

 

5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คน และใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกส่วนท าดว้ยหนิอ่อนสี
ขาวเป็นแบบอย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งนี้ไดน้ าเงนิมาจากค่าภาษอีากร
ของราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แหง่
ฝรัง่เศสกบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบนัพระราชวงัแวรซ์ายส์
ยงัอยู่ในสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าท่านชมภายในทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  
หอ้งเสวย หอ้งส าราญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อาท ิหอ้ง
กระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนาม
ในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อ
เยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทรงท าการกอ่สรา้งเอง 
ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยงาม ในพระราชวงัแวร์
ซายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟัง
บรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในส่วนของกษตัรยิแ์ละพระราชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้า
พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยาน จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่มหานครปารีส 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  จากนัน้มเีวลาใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมจากร้านคา้ปลอดภาษี ที่
ราคาสนิคา้ย่อมเยากว่าขา้งนอกมส่ีวนลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วเท่านัน้ เพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี
ในราคาถูก อาทเิช่น เครื่องส าอาง, น ้าหอม, เครื่องประดบั, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทัง้
เสือ้ผา้แบรนดเ์นมจากฝรัง่เศส เชญิท่านชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้ดวิตีฟ้รคีุณภาพเยีย่ม จากรา้นคา้ปลอดภาษชีื่อดงั
ของปารสี 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี La Fontaine de Jade Restaurant 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีแ่ปด ปารีส-พิพิธภณัฑล์ูฟวร-์ช้อปป้ิงเอา๊ท์เลท็ La Vallee Village-ล่องเรือแม่น ้ าแซน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมกรงุปารสีโดยแวะถ่ายรปูทีป่ลาชเดอลา คอ็งคอรด์ Place de la Concorde จตัุรสัทีก่วา้งใหญท่ีสุ่ด
ในกรุงปารสี สรา้งในสมยัพระเจา้หลุยสท์ี ่15 เคยใชเ้ป็นลานประหารชวีติพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงั
ตวัเนตดว้ยเครื่องกโิยตนิ สิง่ส าคญัทีจ่ตัุรสันี้คอืเสาหนิโอเบลสิกข์นาดใหญ่ สงู 23 เมตร อายุกวา่ 3,000 ปีทีถู่ก
น ามาจากประเทศอยีปิต ์จากนัน้เข้าชมพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์Louvre Museum สถานทีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษา
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกจ านวนมาก ตัง้อยู่ในกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑลู์ฟวรเ์ป็น
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-
อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศ์
กาเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทาง
ศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอื
ภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑลู์ฟวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็น
จ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีสุ่ดในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีักท่องเทีย่วมา
เยอืนมากทีสุ่ดในกรุงปารสี จากนัน้น าท่านแวะชมความสวยงามภายนอกของโบสถน์อรท์เทรอดาม Notre-

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%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%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%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%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549


 

 

Dame Cathedral อนัศกัดิส์ทิธิ ์ทีม่อีายุกว่า 800 ปี ตัง้เด่นเป็นตระหงา่นรมิแม่น ้าแซนดท์ีส่วยงามยิง่ (ซึง่โบสถ์
นอรท์เทรอดามเคยถูกไฟไหมเ้มื่อปี 2019) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เอ้าท์เลต็ La Valle Village (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี พรเีมีย่มเอ๊าทเ์ลท็ขนาดใหญท่ีอ่ยู่ไมไ่กลจากกรุงปารสี 

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า 
บ่าย ใหท้่านมเีวลาเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมจ านวนกว่า 100 รา้นคา้ อาท ิArmani, Coach, Celine, Furla, Guess, 

Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นตน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุง
ปารสี จากนัน้น าท่านสู่ท่าเรอืเพื่อน าท่านล่องเรือชมแม่น ้าแซน Bateaux Mouche ชมแม่น ้าสายหลกัของนคร
ปารสี และทศันียภาพสองฟากฝัง่และสถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่างๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี Opera Mandarin Restaurant 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้า  ปารีส (อิสระเทีย่วเตม็วนั) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  อิสระเตม็วนั ให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากยา่นช้อปป้ิง  
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
   สถานทีแ่นะน าในตวัเมอืงปารสี, ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หล่านี้หรอืนอกเหนือจากนี้ไดเ้ช่นกนั 

 และเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง 
- หอไอเฟล Eiffel Tower สญัลกัษณ์ของประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ท่านสามารถซื้อตัว๋เพื่อขึน้ชม
ทศันียภาพบนหอไอเฟล  

- โบสถ์แซงตช์าแปล Sainte Chapelle โบสถ์ทีใ่ชส้ าหรบัสวดมนตข์องราชวงศโ์ดยเฉพาะ ตวัอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิในชว่งยุคกลางและประดบัดว้ยกระจกสสีวยงามมาก จนเรยีกไดว้่าเป็นสถานทีท่ีม่ ี
คอลเลค็ชัน่กระจกสขีองศตวรรษนี้มากทีสุ่ด 

- พระราชวงัลกัเซมบูรก์ Luxembourg Palace เดมิถูกสรา้งเพื่อเป็นทีป่ระทบัของพระนางมาร ีเมดซิ ี(Marie de 
Médicis) มารดาของพระเจา้หลุยสท์ี ่13 หลงัจากการปฏวิตัฝิรัง่เศส วงัแห่งนี้กไ็ดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นอาคาร
รฐัสภา ทศิเหนือของตวัวงักป็รบัใหเ้ป็นทีพ่กัของประธานสภาสงู อาคารทางทศิตะวนัตกท าเป็นพพิธิภณัฑ ์ทาง
ทศิใตข้องวงัเป็นสวนขนาดใหญอ่ลงัการ ประกอบดว้ยสระน ้า รปูปัน้ของราชนิฝีรัง่เศสและนักบญุต่างๆ ตน้ไม ้
ไมด้อกและไมป้ระดบัทีจ่ดัไวอ้ยา่งสวยงามลงตวั มมุตะวนัตกเฉยีงใตข้องสวนนี้มเีวทลีะครหุ่นทา่มกลางสวนแอป็
เป้ิลและลูกแพร ใกล้ๆ  กนัน้ีมศีาลาพกัผ่อน ซึง่จะมกีารแสดงดนตรฟีร ีรา้นกาแฟ และรา้นอาหารใหพ้กัผ่อนและ
ยงัเหมาะอย่างยิง่ส าหรบัผูท้ีช่ ื่นชอบชมความงามทางศลิปะและจบิกาแฟผ่อนคลายในสวนสวย  

- ดสีนียแ์ลนดป์ารสี Disneyland Paris สวนสนุกยอดนิยมในยโุรปทีแ่บ่งเป็นสวนสนุกดสีนียแ์ลนดแ์ละสวนสนุก
วอลท์ดสีนียส์ตูดโิอ อกีทัง้ยงัมรีสีอรท์ แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และแหล่งรวมความบนัเทงิ 

- ปาแล-รวัยาล Palais-Royal เป็นพระราชวงัทีต่ัง้อยู่ในกรุงปารสีในประเทศฝรัง่เศส เดมิชื่อ “วงัคารด์นิัล” Palais-
Cardinal ปัจจุบนัปาแล-รวัยาลเป็นทีต่ัง้ของส านักงานสภาแห่งรฐั, ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญและกระทรวง
วฒันธรรม 

- ประตูชยันโปเลยีนหรอื Arch de Triomphe หรอืประตชูยัฝรัง่เศส ตัง้อยู่กลางจตัุรสัชารล์เดอโกลลห์รอืจตัุรสั
แห่งดวงดาว สรา้งขึน้ตามค าสัง่ของนโปเลยีนระหว่างปี ค.ศ.1806-1836 เพื่อเป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ด้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90_(%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/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D_(%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_of_Culture_(France)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_of_Culture_(France)&action=edit&redlink=1


 

 

ร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศฝรัง่เศสและเป็นการประกาศความเกรยีงไกรของกองทพัฝรัง่เศส ประตูแหง่นี้ถูก
สรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสถาปัตยกรรมแบบศลิปะนีโอคลาสสคิ ไดร้บัการดดัแปลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมนั
โบราณ มคีวามสงูกว่า 49.5 เมตร ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก มรีปูปัน้แกะสลกัมากมายสวยงามทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ดา้นบนสามารถขึน้ไปชมววิได ้สามารถชมทศันียภาพจตัุรสัใจกลางเมอืงไดอ้ย่างชดัเจน  
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสิ่บ  ปารีส-ช้อปป้ิงห้างแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์-มงมารต์-โบสถซ์าเครเกอร-์ร้านค้าปลอดภาษี-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงหรใูจกลางกรุงปารสี ใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมสุดหร ูณ หา้งดงัใจกลางกรงุ
ปารสี อสิระชอ้ปป้ิง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในประเทศฝรัง่เศส 
ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่าการน์ิเยร ์มสีาขาอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ด่งดงัขึน้ชื่อทีสุ่ด
คงเป็นสาขาปารสี ทีต่ัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกจิการใน ค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่นปารสีชอบเดนิชอ้ปป้ิง
กนัมากทีสุ่ด มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ สปัดาห ์แถมมรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามบนชัน้ 
6 ซึง่สามารถมองเหน็ตกึโอเปร่าไดอ้ย่างชดัเจน หา้งสรรพสนิคา้นี้มสีนิคา้หลายหลากแบรนดด์งัไวส้ าหรบันักชอ้ป
ป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ย่างครบครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & 
Gabbana, Burberry เป็นตน้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย Bien Bien Thai Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ย่านมงมารต์ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของนครปารสีและเป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของเมอืงและเป็นย่าน

แห่งศลิปะอกีดว้ย ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ โบสถซ์าเครเกอร ์Sacre-Coeur หรอืมหาวหิารพระหฤทยัแห่งมงมารต์ 
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นหวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี สรา้งขึน้บนเนินเขาทีม่คีวามสงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เป็นเนนิเขาแหง่เดยีวในกรุงปารสีและเป็นจุดชมววิอนังดงามและแสนวเิศษ ตวัอาคาร
สรา้งดว้ยหนิปนูสขีาวละเอยีดทนต่อสภาวะอากาศ ออกแบบตามศลิปะสไตลโ์รมนั-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาด ี
สถาปนิกชาวฝรัง่เศสทีเ่ป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผูช้นะการประกวด โดยเริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ.1875 และเสรจ็สิน้ลง
ในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งนานกว่า 40 ปี มคีวามแปลกใหมใ่นการออกแบบหลงัคาเป็นทรงโคง้
แตกต่างจากแบบโกธคิทีเ่หน็เป็นยอดแหลมสงู โดยสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทีอุ่ทศิแด่ชาวฝรัง่เศสทีเ่สยีชวีติ
จากสงครามกบัปรสัเซยีและเพื่ออุทศิแก่พระหฤทยัของพระเยซ ูปัจจบุนัยงัเป็นโบสถ์และมหาวหิารรองใน
ครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ ท่านสามารถเดนิขึน้ดา้นบนเพื่อชมทศันียภาพของเมอืงและเขา้ชมภายในมหาวหิารได ้
ชมการตกแตง่ดว้ยกระจกสสีวยงามทีใ่ชร้ะยะเวลาในการท าร่วม 10 ปี และชมงานประตมิากรรรมรปูปั้นทีว่จิติร
งดงามทีต่ัง้อยู่สองฝัง่หน้าวหิารซึ่งเป็นบุคคลส าคญัต่างๆ ของฝรัง่เศส  
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชารล์เดอโกลล ์และเผ่ือเวลาให้ท่านท าคืนภาษีท่ีสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุปารีส โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK076 
 **ก าหนดการเดินทาง 20-30 มี.ค.และเดือน เม.ย. เปลีย่นเวลาบินเป็น 21.55 น. ถึงสนามบินดูไบ เวลา 

06.35 น.** 
 

วนัทีสิ่บเอด็ ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ - สนามบินสุวรรณภมิู 
07.20 น.  เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 



 

 

09.30 น. เดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK372 
 **ก าหนดการเดินทาง 20-30 มี.ค. และเดือน เม.ย.65 เปลีย่นเวลาบินเป็น 09.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณ

ภมิู เวลา 18.55 น.** 
18.40  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ
ซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการและก าหนดการเดินทาง 
7-17 ม.ค./ 9-19 ก.พ./ 25ก.พ.- 7มี.ค./ 20-30 มี.ค./ 6-16 เม.ย.2565 

 

 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ ** 
** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั ** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 

•  อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็** ตามขอ้ก าหนด    
 และเงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

● เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแลว้ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได ้ 

Grand France 11D8N BY EK ม.ค.-มี.ค.2565 6-16 เม.ย.2565 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 97,900 110,500 

ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 16,500 20,300 

ท่านทีม่ตี ัว๋โดยสารอยู่แลว้ตอ้งการเดนิทางพรอ้มคณะ 
ท่านละ 66,500 74,300 



 

 

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณา
ตรวจสอบวนัและเวลาการเดนิทางของท่านและแจง้ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวี
ซ่าพรอ้มคณะได ้ 

• การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวมประมาณ 15-21 วนัท าการ ดงันัน้จงึขอความร่วมมอืในการจดัเตรยีม
เอกสารส าหรบัการยื่นขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้นี้เพื่อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซี่า และ
ทุกท่านจะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจา้หน้าทีส่ถานทตูพรอ้มถ่ายภาพและสแกนน้ิวมอื 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดไูบ-ปารสี-ดไูบ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงั และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความสะดวก

แก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, 
ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการ
เดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 พ.ย.
2564 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการ
บนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
• ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึและไม่มแีจกน ้าดืม่ในระหว่างทวัร ์ยกเวน้น ้าดื่มระหว่างมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและค ่าที่

ก าหนดไวใ้นรายการทวัร ์



 

 

• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรมอาจ
มใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุ
ทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ราคาประมาณ 

118 EUR) 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass  
• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่น้อย
กว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ผูเ้ดนิทางสามารถลงทะเบยีนในระบบ Thailand Pass ไดด้ว้ยตนเอง หรอืท่านทีต่อ้งการใหท้างบรษิทั
ด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนในระบบ Thailand 
Pass เพื่อขอ QR Entry Code หรอื Thailand Pass ID ส าหรบัใชเ้ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย โดย
เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัการลงทะเบยีน Thailand Pass มดีงันี้ หนังสอืเดนิทาง, ใบรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิ, 
ประกนัโควดิ(เฉพาะคนต่างชาต)ิ, หลกัฐานยนืยนัการจองโรงแรม ASQ หรอื SHA Plus 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
 

การช าระเงิน 
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 55,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็นอื่นๆ 



 

 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 70% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  

• ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายโุรปได้นัน้ จะต้องได้รับการฉีดวคัซีนครบโดสตามชนิดของวคัซีน ไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนการเดินทาง โดย
ต้องเป็นวคัซีนท่ีประเทศฝร่ังเศสให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวคัซีนรวมถึงวคัซีนพาสปอร์ต 

• ก่อนเดนิทางเขา้ฝรัง่เศส ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง พรอ้มแสดงเอกสารทีไ่ดก้รอกไวต้่อสายการบนิและ
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงฝรัง่เศส โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel 

• เดนิทางกลบัไทย ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
https://tp.consular.go.th/ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมีเหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที่ยวบนิ 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่อาคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกัเกลยีว/
ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว/์สเปรย์
กรด, แก๊สน ้าตา, วตัถแุหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนดิ, กรรไกรทีย่าวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อ
วดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, สว่านเจาะและ
หวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://tp.consular.go.th/


 

 

ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอื
ส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ที่เป็นสิง่ตอ้งหา้ม
ตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการ
บนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 
ม.ีค.2563)   

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

• ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

• ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่
เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอืการเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ 
ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดนิทาง 
เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมด าเนินการจอง (Reservation Fee) ไปแลว้  

• เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  



 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู้
เดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตฝรัง่เศส 
***การย่ืนวีซ่าฝรัง่เศส ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS FRANCE *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15-21 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูฝรัง่เศสไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

 
• รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้

ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 
ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

ส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จง
เกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น

การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถ
สบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   



 

 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้สเตทเม้นท์เงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั (Bank Statement)  อพัเดทไม่เกิน 10 วนัก่อนยืน่พร้อม

ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตาม
หน้าพาสปอรต์ 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝาก
เป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น
ตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้ม
ระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวั
ประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายพรอ้มระบชุื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
11. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ
ถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 



 

 

***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ จะขอ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า 
แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้ง
มายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่

ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค า
ร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลง

แก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 



 

 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................ อีเมลล ์...........................................................................  
5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 



 

 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้เดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม  ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
    กรณีท่ีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ วีซา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 

    วีซา่ใชเ้ดินทางตัง้แตว่นัท่ี...................................... ถึงวนัท่ี......................................... รวม........... วนั 
   

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


