ท่องเทียวประเทศฝรั งเศสเมืองแห่งแฟชั น ดินแดนทีสวยงาม
ทังสถาปัตยกรรม และวั ฒนธรรมอั นยาวนาน
ดืมดําและสั มผัสบรรยากาศวิหารมงต์แซงต์มิเชล
เทียวก็อง-แซงต์ มาโล-แรนส์-น็องส์-อองเช่ร์-ตูร์-แวร์ซาย-ปารีส
เข้าชมพิพธิ ภั ณฑ์ ลูฟวร์และพระราชวั งแวร์ซายส์ ล่องเรือชมแม่นาแซน
ํ

ทีพักใจกลางกรุงปารีส ช้อปปิ งจุใจสินค้ าปลอดภาษีและเอ๊าท์เล็ต
โดยสายการบิน Emirates
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บริษทั ฯ ขอนําเสนอรายการทัวร์ฝรังเศสยอดนิยมและเส้นทางแสนสวย ให้ท่านได้รบั ความสะดวกสบายของบริการของสาย
การบินตลอดเทียวบิน และท่องเทียวกับสถานทีต่างๆ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอันแสนโรแมนติค, มงต์แซงต์มเิ ชล
หนึงในสถานทีท่องเทียวห้ามพลาดซึงมีชอเสี
ื ยงโด่งดังระดับโลก, ลิมรสหอยเอสคาโก้ อาหารขึนชือและรสชาดแท้ๆ ของ
ฝรังเศส, ถูกใจกับการเลือกซือสินค้าแบรนด์แนมมากมายพร้อมทังสินค้าปลอดภาษี, ปารีสพักในเมือง ให้ท่านได้ท่องเทียว
และช้อปปิ งเต็มอิมในวันอิสระ และมีเวลาอร่อยกับอาหารและขนมร้านดังต่างๆ ทีท่านเลือกทานได้เอง กับวันสุดพิเศษของ
ท่าน..
ปารีส
เมืองทีโด่งดังทังเรืองแฟชัน สถาปั ตยกรรม และประวัตศิ าสตร์ทน่ี าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังที
ยิงใหญ่ พร้อมช้อปปิ งสินค้าคุณภาพดีจากพรีเมียมเอ๊าท์เล็ตชือดัง
ก็อง
เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของแถบฝรังเศสทีเป็ นทางผ่านไปยัง Mont Saint Michael มีความสําคัญ
ทางด้านประวัตศิ าสตร์มายาวนานเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในสงครามแห่งนอร์มงั ดีในปี ค.ศ.
มงต์แซงมิ เชล หนึงในสถานทีท่องเทียวห้ามพลาดของประเทศฝรังเศส ตังอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั งแถบตะวันตกของ
ฝรังเศสในแคว้นบัส-นอร์มอ็ งดี
แซงต์มาโล
เมืองชายฝั งทีมีขนาดเล็กมีกําแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทําลายไปในช่วงสงครามโลกครังที
สองก็ตามก็ยงั คงไว้ซงความสวยงามแบบคลาสสิ
ึ
คของเมืองได้เป็ นอย่างดี
แรนส์
เมืองหลวงแห่งแคว้นบริตตานีเป็ นเมืองทีอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และมีความหลากหลายของศิลปะในสมัยยุค
น็องส์
อองเช่ร์
ตูร์
แวร์ซายส์

กลาง
เมืองชายฝั งทางทิศตะวันออกของฝรังเศส ห่างมหาสมุทรแอตแลนติกเพียง 50 กิโลเมตร ตังอยูบ่ นชายฝังแม่นํา
ลัวร์และเมืองทีใหญ่เป็ นทีหกของฝรังเศส

เป็นเมืองเก่าแก่อกี แห่งหนึงของฝรังเศส ผ่านประวัตศิ าสตร์มาทุกยุคทุกสมัย ตังแต่ยุคกลาง ยุคเรเนซองค์
ยุคปฏิวตั ฝิ รังเศส จนมาถึงสงครามโลก และยุคปัจจุบนั
เมืองใหญ่ทสุี ดในลุ่มแม่นําลัวร์ และมีประวัตยิ าวนานตังแต่สมัยจักรวรรดิโรมันครังหนึงเคยถูกยกให้เป็ น
เมืองหลวงของฝรังเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที 11 ปัจจุบนั เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยทีมีชอเสี
ื ยงทางด้าน
ภาษา วรรณคดีและกฎหมาย
ตังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึงปั จจุบนั เป็นส่วนหนึงของมหานครปารีส เป็ นเมืองทีตังของ
พระราชวังแวร์ซายส์ทยิี งใหญ่และสวยงามแห่งหนึงของโลกและนับเป็ นหนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลก
ยุคปั จจุบนั ด้วย

กําหนดการเดิ นทาง

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

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

คณะพร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางหมายเลข 8 ROW T เคาน์ เตอร์สายการบิ น
Emirates เจ้าหน้ าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง (กรุณามาให้ตรงเวลา
เนื องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดินทางอีกครังก่อนทําการจองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ นรายการ
ซีรย์ี และได้มกี ารดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลียนแปลงเล็กน้ อย**
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วันทีสอง
01.05 น.
05.00 น.
07.50 น.
12.25 น.

คํา

วันทีสาม
เช้า
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บ่าย

คํา
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ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - กรุงปารีส (ฝรังเศส)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เทียวบิ นที EK385
**พีเรียด 6-16 เม.ย. เปลียนเวลาบินเป็ น 01.15 น. ถึงสนามบิ นดูไบ เวลา 04.45 น.**
เดิ นทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพือแวะเปลียนเครือง (ดูไบเวลาช้ ากว่า
ประเทศไทย 3 ชัวโมง)
นําท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส โดย Emirates เทียวบิ นที EK073
**พีเรียด 6-16 เม.ย. เปลียนเวลาบินเป็ น 08.20 น. ถึงสนามบิ นกรุงปารีส เวลา 13.30 น.**
เดิ นทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองแห่งแฟชันและความโรแมนติค ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลําสมัยแห่งหนึงของโลก นําท่านชมมหานครปารีสโดยรอบ เริมจากเก็บภาพของ
หอคอยไอเฟิ ล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรสั ทรอคาเดโร, แวะถ่ายรูปกับประตูชยั แห่งจักรพรรดิ
นโปเลียนหรือ Arc De Triomphe ณ จัตุรสั ชาร์ลสเดอโกลล์, ผ่านชมถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโด่งดัง
จัตุรสั คองคอร์ตทีออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้ เิ ริมสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ท ี 14 ทีชวนให้ระลึก
ถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรังเศส ซึงเป็ นทีตังของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวาลิด สถานทีเก็บ
พระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง ณ ภัตตาคาร Chez Eduard ให้ท่านได้ลิมรสเมนูหอยเอสคา
โกอาหารเรียกนําย่อยสุดหรูหราของฝรังเศส และให้ท่านเลือกเมนูจานหลักไม่วา่ จะเป็ น Grilled Beef,
Duck with Orange Sauce, Roasted Lamb หรือว่า Salmon
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส-ก็อง-มงต์แซงต์มิเชล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองก็อง Caen เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของแถบฝรังเศสทีเป็ นทางผ่านไปยัง Mont Saint
Michael เมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มงั ดีทมีี ความสําคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์มายาวนาน นําท่านผ่านชมเมือง
เก่าแก่กอ็ งแห่งนีทีมีอายุและเรืองราวสําคัญทางประวัตศิ าสตร์กว่า 1,000 ปี และยังเป็ นเมืองสําคัญทีเป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ในยุทธการแห่งนอร์มงั ดีในสงครามโลกครังที 2 ปี ค.ศ.1944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง Hippopotamus Restaurant
นําท่านเดินทางสู่มงต์แซงต์มิเชล Mont Saint Michael (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) หนึงในสถานที
ท่องเทียวห้ามพลาดของประเทศฝรังเศส ตังอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั งแถบตะวันตกของฝรังเศสในแคว้นบัสนอร์มอ็ งดี สถานทีทีถูกใช้โปรโมทการท่องเทียวของฝรังเศสมากทีสุด ด้วยความงดงามและความมหัศจรรย์ของ
กลุ่มอาคารบ้านเรือนทีตังอยูบ่ นเกาะกลางนํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง Le Relais du Roy Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Hotel Mercure Mont Saint Michel หรือระดับเทียบเท่า
มงต์แซงต์มิเชล-วิ หารมงต์แซงต์มิเชล-แซงต์มาโล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพือชมความมหัศจรรย์และความงดงามของมงต์แซงต์มเิ ชล ซึงเป็ น
ชุมชนทีเก่าแก่ตงแต่
ั ศตวรรษที 8 จนได้รบั การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นหนึงในมรดกโลก เมือปี ค.ศ.
1979 และเป็ นสถานทีท่องเทียวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรังเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์
ซายน์ นําท่านเดินชมวิ หารมงต์แซงมิ เชล Abbey du Mont St Michel ซึงสร้างในแบบนิกายเบเนดิค และชม
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ตัวเมืองเก่ามงต์แซงต์มเิ ชลทีมีป้อมปราการล้อมรอบ จากนันอิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นช้อปปิ งบนถนนเส้นเดียวของ
เกาะทีมีร้านขายของทีระลึกหลากหลายร้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง La Confiance Restaurant
นําท่านเดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล St.Malo เมืองชายฝั งทีมีขนาดเล็กมีกําแพงล้อมรอบตัวเมือง (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) แม้ว่าบางส่วนจะถูกทําลายไปในช่วงสงครามโลกครังทีสองก็ตามก็ยงั คงไว้ซงึ
ความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็ นอย่างดี ผ่านชมตัวเมืองแซงต์มาโลทีตังอยู่รมิ ปากแม่นํารองซ์ เป็ น
ศูนย์กลางด้านการค้าและการคมนาคมมาตังแต่ในอดีต และในสมัยนันมีโจรสลัดทีคอยเรียกเก็บค่าคุม้ ครองจาก
เรือสินค้าของอังกฤษ ซึงในช่วงสมัยล่าอาณานิคม Jacques Cartier ผูค้ น้ พบประเทศแคนาดาก็มาจากเมือง
แซ็ง-มาโลแห่งนี เมืองแซงต์มาโลแห่งนีมีจุดเด่นตรงทีมีกําแพงอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะตรงท่าเรือจะถูกล้อมรอบ
ไปด้วยกําแพงสูงและป้ อมปราการทีมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง Hotel France et Chateaubriand Brasserie
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Hotel Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดับเทียบเท่า
แซงต์มาโล-แรนส์-น็องต์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองแรนส์ Rennes เมืองหลวงแห่งแคว้นบริตตานีเป็ นเมืองทีอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และ
มีความหลากหลายของศิลปะในสมัยยุคกลาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) นําท่านชมอาคารแบบ
Timber-Framed Buildings อันมีลกั ษณะเฉพาะตัว ชม Place de la Mairie ทีตังของศาลากลางเมืองแรนส์และ
โรงละครของเมือง และผ่านชมมหาวิหารแรนส์ Saint-Pierre Cathedral อันเก่าแก่ทสร้
ี างตังแต่ในคริสต์ศตวรรษ
ที 6 เพืออุทศิ ให้แก่นักบุญเปโตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง La Paix Rennes Restaurant
นําท่านเดินทางสู่เมืองน็องต์ Nantes เมืองชายฝั งทางทิศตะวันออกของฝรังเศส ห่างมหาสมุทรแอตแลนติก
เพียง 50 กิโลเมตร ตังอยู่บนชายฝั งแม่นําลัวร์และเมืองทีใหญ่เป็ นทีหกของฝรังเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง) นําท่านผ่านชมเมืองน็องต์โดยมีสถานทีท่องเทียวทีสําคัญคือปราสาทดยุกแห่งบริตตานีหรือปราสาทดิน
องทีได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์เมือปี ค.ศ. 1886 แต่ในปั จจุบนั เป็ นทีตังของ
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถินทีมีจดั แสดงโชว์ของสะสมมากกว่า 850 ชิน ผ่านชมมหาวิหารแซ็งต์-ปิ แยร์ ทีได้รบั การยกย่อง
ให้เป็ นอนุสาวรียแ์ ห่งชาติฝรังเศส โดยช่วงศตวรรษที 16 ได้รบั ความเสียหายจากสงครามศาสนาระหว่างคาทอลิก
กับโปรเตสแตนท์ ต่อมาศตวรรษที 17 ถูกสร้างขึนมาใหม่อย่างทีเห็นในปัจจุบนั นอกจากนีนิตยสารไทม์ยงั ได้ยก
ย่องให้น็องต์เป็ นเมืองทีน่ าอยูท่ สุี ดในยุโรปในปี 2004 และผลิตภัณฑ์ขนชื
ึ อของทีนีทีทุกคนรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดี คือ
บิสกิต Biscuits LU และ Le petit Beurre
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง La Loco Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Novotel Nantes Centre Bord de Loire / Radisson Blu Nantes หรือ
ระดับเทียบเท่า
น็องต์-อองเช่ร-์ ตูร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองอองเช่ร์ Angers (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) เมืองเก่าแก่อกี เมืองทางภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของฝรังเศส ห่างจากปารีสประมาณ 300 กิโลเมตร ตัวเมืองตังอยู่บนสองฟากฝั งของแม่นําเมน
(La Maine) นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทอองเช่ร์ (Chateau of angers) ลักษณะเป็ นป้ อมปราการขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่
ริมแม่นําลัวร์ นับเป็ นอีกหนึงปราสาททีมีประวัตอิ นั ยาวนานและเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยาก ในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่นํา
ลัวร์ ป้ อมปราการแห่งนีสร้างขึนเมือปี ค.ศ.1230 โดยพระราชินบี ลานซ์แห่งกัสเตลและลูกชายคนเล็กของเธอเซนต์
หลุยส์ โดยมีลกั ษณะเป็ นกําแพงทีมีความยาวเกือบครึงกิโลเมตรประกอบไปด้วยเสาหินและหินปูน ในช่วงหนึงใน
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ทศวรรษที 14 และ 15 นันสถานทีแห่งนีได้เป็ นทีพํานักทีราชวงศ์มกั มาพํานักอยู่บ่อยครัง เมือปลายศตวรรษที 16
มีการบูรณะปรับเปลียนปราสาทและลดความสูงลงเล็กน้อยเพือให้กลายเป็ นป้ อมปราการทีแข็งแกร่งและพร้อม
สําหรับการสงคราม นําท่านผ่านชม Maison d’Adam หรือบ้านของอดัม เป็ นบ้านแบบฮาล์ฟทิมเบอร์ (halftimbered) ในยุคกลาง ซึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการใช้ไม้ขดั กันเป็ นตารางทีด้านนอก และถ่ายรูปกับ Verdun
Bridge
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง Provence Caffe Restaurant
นําท่านเดินทางสู่เมืองตูร์ Tours เมืองใหญ่ทสุี ดในลุ่มแม่นําลัวร์ และมีประวัตยิ าวนานตังแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน
ครังหนึงเคยถูกยกให้เป็ นเมืองหลวงของฝรังเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท ี 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยทีมี
ชือเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัวโมง) นําท่านชมเมืองตูร์
ศูนย์กลางของดินแดนทีได้รบั สมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรังเศส ซึงได้มกี ารกล่าวชมไว้ในหนังสือ The Lily
of the Valley และเป็ นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเทียวปราสาทลุ่มแม่นําลัวร์ซงเป็
ึ นดินแดนทีมีความ
งามและความมังคังในหลายศตวรรษทีผ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี เป็ นทีตังของราชสํานักฝรังเศส, ทีอยู่ของข้า
ราชบริพารและท่านเคานท์ผตู้ ้องการจะก้าวขึนเป็ นกษัตริย์ นําท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ ผ่านชมความงดงามของ
วิ หารตูร์ Tours Cathedral หรือวิหารเซ้นต์แกไทน์ Saint-Gatien’s Cathedral คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิค ที
สร้างขึนเพืออุทศิ ให้กบั นักบุญเซ้นต์แกไทน์ สร้างขึนในช่วงระหว่าง ค.ศ.1170-1547 โดยมีศลิ ปะแบบโกธิค ต่อมา
วิหารตูร์ได้รบั การประกาศให้เป็ นอนุเสาวรียท์ างประวัตศิ าสตร์ในปี ค.ศ.1862 จากนันนําท่านเดินเล่นบริเวณเมือง
เก่าหรือจัตุรสั พลูเมอโร Plumereau Square ศูนย์กลางทางการท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงของเมืองตูร์ โดยจัตุรสั ถูก
โอบล้อมด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนยุคกลาง ส่วนใหญ่เป็ นส่วนประกอบจากไม้ นอกจากนียังมีรา้ นอาหารและคาเฟ่
ตังเรียงรายสองฝั ง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน China Town Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Hotel Mercure Tours Nord / Mercure Tours Centre หรือระดับ
เทียบเท่า
ตูร-์ แวร์ซายส์-ปารีส-ช้อปปิ งสิ นค้าปลอดดภาษี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองทีตังของพระราชวังหรูหราชือดังของโลก ตังอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึงปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึงของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง Bistrot de la Place Restaurant
นําท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังทียิงใหญ่และสวยงามแห่งหนึงของโลกและ
นับเป็ นหนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย พระราชวังแวร์ซายส์ เป็ นอดีตพระราชวังในยุคสมัยของ
พระเจ้าหลุยส์ท ี 14 ทีสร้างได้อย่างวิจติ รบรรจงจนกลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอืนๆ มากมาย เดิมทีเมือพระ
เจ้าหลุยส์ท ี 13 แห่งฝรังเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตําบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การ
ประทับเพือล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตําหนักขึนมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ
สําหรับพักชัวคราวเท่านัน เมือพระเจ้าหลุยส์ท ี 14 ขึนครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจะสร้
ี างพระราชวังแห่งใหม่
เพือเป็ นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริมมีการปรับปรุงพระตําหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทังหมด
5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คน และใช้เวลาอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทําด้วยหินอ่อนสี
ขาวเป็ นแบบอย่างศิลปกรรมทีงดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนีได้นําเงินมาจากค่าภาษีอากร
ของราษฎรชาวฝรังเศส ต่อมาจึงได้มกี องทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ท ี 16 แห่ง
ฝรังเศสกับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที 16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบนั พระราชวังแวร์ซายส์
ยังอยู่ในสภาพดีและเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมได้ นําท่านชมภายในทีมีการแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม
ห้องเสวย ห้องสําราญ เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครืองประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนทีมีชอเสี
ื ยง อาทิ ห้อง
www.smileytour.com

5

คํา
วันทีแปด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
วันทีเก้า
2204-2201-FRANCE

กระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุดซึงเคยใช้เป็ น ห้องลงนาม
ในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครังที 1 และใช้เป็ นทีลงนาม ในเมือ
เยอรมนีบุกตีชนะฝรังเศสในสงครามโลกครังที 2 อีกด้วย ห้องนีพระเจ้าหลุยส์ที 14 ทรงทําการก่อสร้างเอง
ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อนั สวยงาม ในพระราชวังแวร์
ซายส์มหี อ้ งทังหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทังหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทังหมด 15,034 ชิน พร้อมฟัง
บรรยายจากมัคคุเทศก์ทงในส่
ั วนของกษัตริยแ์ ละพระราชินีรวมทังห้องโถงกระจกทีทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้ า
พระเจ้าหลุยส์ท ี 14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยาน จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่มหานครปารีส
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) จากนันมีเวลาให้ท่านเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ที
ราคาสินค้าย่อมเยากว่าข้างนอกมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเทียวเท่านัน เพือให้ได้เลือกซือสินค้าปลอดภาษี
ในราคาถูก อาทิเช่น เครืองสําอาง, นําหอม, เครืองประดับ, กระเป๋ าหนังและเครืองหนังอืนๆ มากมาย รวมทัง
เสือผ้าแบรนด์เนมจากฝรังเศส เชิญท่านช้อปปิ งจุใจกับสินค้าดิวตีฟรีคุณภาพเยียม จากร้านค้าปลอดภาษีชอดั
ื ง
ของปารีส
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน La Fontaine de Jade Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส-พิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์-ช้อปปิ งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ล่องเรือแม่นําแซน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุงปารีสโดยแวะถ่ายรูปทีปลาชเดอลา ค็องคอร์ด Place de la Concorde จัตุรสั ทีกว้างใหญ่ทสุี ด
ในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ท ี 15 เคยใช้เป็ นลานประหารชีวติ พระเจ้าหลุยส์ที 16 และพระนางมารีองั
ตัวเนตด้วยเครืองกิโยติน สิงสําคัญทีจัตุรสั นีคือเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี ทถูี ก
นํามาจากประเทศอียปิ ต์ จากนันเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum สถานทีจัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกจํานวนมาก ตังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทมีี ชอเสี
ื ยงทีสุด เก่าแก่ทสุี ดและใหญ่ทสุี ดแห่งหนึงของโลก ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวจีนอเมริกนั ซึงได้เปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมือปี ค.ศ.1793 มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานตังแต่สมัยราชวงศ์
กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึงปั จจุบนั เป็ นสถานทีทีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือ
ภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึงพิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์มผี มู้ าเยียมชมเป็ น
จํานวน 8.3 ล้านคน ทําให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมีี ผมู้ าเยียมชมมากทีสุดในโลกและยังเป็ นสถานทีทีมีนักท่องเทียวมา
เยือนมากทีสุดในกรุงปารีส จากนันนําท่านแวะชมความสวยงามภายนอกของโบสถ์นอร์ทเทรอดาม NotreDame Cathedral อันศักดิสิทธิ ทีมีอายุกว่า 800 ปี ตังเด่นเป็ นตระหง่านริมแม่นําแซนด์ทสวยงามยิ
ี
ง (ซึงโบสถ์
นอร์ทเทรอดามเคยถูกไฟไหม้เมือปี 2019) จากนันนําท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Valle Village (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที) พรีเมียมเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ทอยู
ี ่ไม่ไกลจากกรุงปารีส
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการเลือกซือสิ นค้า
ให้ท่านมีเวลาเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมจํานวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess,
Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็ นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ งจนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่กรุง
ปารีส จากนันนําท่านสู่ท่าเรือเพือนําท่านล่องเรือชมแม่นําแซน Bateaux Mouche ชมแม่นําสายหลักของนคร
ปารีส และทัศนียภาพสองฟากฝังและสถาปั ตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน Opera Mandarin Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส (อิ สระเทียวเต็มวัน)
www.smileytour.com

6

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิ สระเต็มวัน ให้ท่านอิ สระเดิ นเล่นในเมืองหรือเลือกซือสิ นค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ ง หรือมีเวลาอร่อย
กับอาหารหรือขนมร้านดังต่างๆ ทีท่านเลือกทานได้เอง
(ไม่มีรถโค้ชบริการ อิ สระอาหารกลางวันและคําตามอัธยาศัย)
สถานทีแนะนําในตัวเมืองปารีส, ท่านสามารถอิสระเทียวชมสถานทีเหล่านีหรือนอกเหนือจากนีได้เช่นกัน
และเดินทางด้วยตัวท่านเอง
- หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรังเศสทีรูจ้ กั กันไปทัวโลก ท่านสามารถซือตัวเพือขึนชม
ทัศนียภาพบนหอไอเฟล
- โบสถ์แซงต์ชาแปล Sainte Chapelle โบสถ์ทใช้
ี สาํ หรับสวดมนต์ของราชวงศ์โดยเฉพาะ ตัวอาคารเป็ น
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคในช่วงยุคกลางและประดับด้วยกระจกสีสวยงามมาก จนเรียกได้ว่าเป็ นสถานทีทีมี
คอลเล็คชันกระจกสีของศตวรรษนีมากทีสุด
- พระราชวังลักเซมบูรก์ Luxembourg Palace เดิมถูกสร้างเพือเป็ นทีประทับของพระนางมารี เมดิซี (Marie de
Médicis) มารดาของพระเจ้าหลุยส์ที 13 หลังจากการปฏิวตั ฝิ รังเศส วังแห่งนีก็ได้รบั การดัดแปลงให้เป็ นอาคาร
รัฐสภา ทิศเหนือของตัววังก็ปรับให้เป็ นทีพักของประธานสภาสูง อาคารทางทิศตะวันตกทําเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ทาง
ทิศใต้ของวังเป็ นสวนขนาดใหญ่อลังการ ประกอบด้วยสระนํ า รูปปั นของราชินฝี รังเศสและนักบุญต่างๆ ต้นไม้
ไม้ดอกและไม้ประดับทีจัดไว้อย่างสวยงามลงตัว มุมตะวันตกเฉียงใต้ของสวนนีมีเวทีละครหุ่นท่ามกลางสวนแอ็ป
เปิ ลและลูกแพร ใกล้ๆ กันนีมีศาลาพักผ่อน ซึงจะมีการแสดงดนตรีฟรี ร้านกาแฟ และร้านอาหารให้พกั ผ่อนและ
ยังเหมาะอย่างยิงสําหรับผูท้ ชืี นชอบชมความงามทางศิลปะและจิบกาแฟผ่อนคลายในสวนสวย
- ดีสนียแ์ ลนด์ปารีส Disneyland Paris สวนสนุกยอดนิยมในยุโรปทีแบ่งเป็ นสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์และสวนสนุก
วอล์ทดีสนียส์ ตูดโิ อ อีกทังยังมีรสี อร์ท แหล่งช้อปปิ ง ร้านอาหาร และแหล่งรวมความบันเทิง
- ปาแล-รัวยาล Palais-Royal เป็ นพระราชวังทีตังอยู่ในกรุงปารีสในประเทศฝรังเศส เดิมชือ “วังคาร์ดนิ ัล” PalaisCardinal ปัจจุบนั ปาแล-รัวยาลเป็ นทีตังของสํานักงานสภาแห่งรัฐ, สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญและกระทรวง
วัฒนธรรม
- ประตูชยั นโปเลียนหรือ Arch de Triomphe หรือประตูชยั ฝรังเศส ตังอยู่กลางจัตุรสั ชาร์ลเดอโกลล์หรือจัตุรสั
แห่งดวงดาว สร้างขึนตามคําสังของนโปเลียนระหว่างปี ค.ศ. เพือเป็ นการสดุดวี รี ชนทหารกล้าทีได้
ร่วมรบเพือปกป้ องประเทศฝรังเศสและเป็ นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรังเศส ประตูแห่งนีถูก
สร้างขึนด้วยหินอ่อนสถาปัตยกรรมแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ได้รบั การดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมัน
โบราณ มีความสูงกว่า . เมตร ใหญ่เป็ นอันดับ ของโลก มีรปู ปั นแกะสลักมากมายสวยงามทีเป็ น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ด้านบนสามารถขึนไปชมวิวได้ สามารถชมทัศนียภาพจัตุรสั ใจกลางเมืองได้อย่างชัดเจน
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสิ บ
เช้า

ปารีส-ช้อปปิ งห้างแกลเลอรี ลาฟาแยตต์-มงมาร์ต-โบสถ์ซาเครเกอร์-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ งหรูใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุง
ปารีส อิสระช้อปปิ ง ห้างแกลเลอรี ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าทีใหญ่และมีชอเสี
ื ยงทีสุดในประเทศฝรังเศส
ตังอยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโด่
ี งดังขึนชือทีสุด
คงเป็ นสาขาปารีส ทีตังอยูบ่ นถนนโฮสมานน์ เปิ ดกิจการใน ค.ศ.
ในย่านโอเปร่าทีคนปารีสชอบเดินช้อปปิ ง
กันมากทีสุด มีแฟชันโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ทสวยงามบนชั
ี
น
ซึงสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านีมีสนิ ค้าหลายหลากแบรนด์ดงั ไว้สาํ หรับนักช้อป
ปิ ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce &
Gabbana, Burberry เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย Bien Bien Thai Restaurant

กลางวัน
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตังอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็ นจุดทีสูงทีสุดของเมืองและเป็ นย่าน
แห่งศิลปะอีกด้วย ซึงเป็ นทีตังของ โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur หรือมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ต
ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นสถานทีทีเป็ นหัวใจอันศักดิสิทธิของปารีส สร้างขึนบนเนินเขาทีมีความสูงจาก
ระดับนําทะเล 129 เมตร เป็ นเนินเขาแห่งเดียวในกรุงปารีสและเป็ นจุดชมวิวอันงดงามและแสนวิเศษ ตัวอาคาร
สร้างด้วยหินปูนสีขาวละเอียดทนต่อสภาวะอากาศ ออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี
สถาปนิกชาวฝรังเศสทีเป็ น 1 ใน 77 สถาปนิกผูช้ นะการประกวด โดยเริมก่อสร้างในปี ค.ศ.1875 และเสร็จสินลง
ในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 40 ปี มีความแปลกใหม่ในการออกแบบหลังคาเป็ นทรงโค้ง
แตกต่างจากแบบโกธิคทีเห็นเป็ นยอดแหลมสูง โดยสร้างเพือเป็ นอนุสรณ์สถานทีอุทศิ แด่ชาวฝรังเศสทีเสียชีวติ
จากสงครามกับปรัสเซียและเพืออุทศิ แก่พระหฤทัยของพระเยซู ปั จจุบนั ยังเป็ นโบสถ์และมหาวิหารรองใน
คริสตจักรโรมันคาทอลิก ท่านสามารถเดินขึนด้านบนเพือชมทัศนียภาพของเมืองและเข้าชมภายในมหาวิหารได้
ชมการตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามทีใช้ระยะเวลาในการทําร่วม 10 ปี และชมงานประติมากรรรมรูปปั นทีวิจติ ร
งดงามทีตังอยู่สองฝั งหน้าวิหารซึงเป็ นบุคคลสําคัญต่างๆ ของฝรังเศส
จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ และเผือเวลาให้ท่านทําคืนภาษีทีสนามบิ น
ออกเดิ นทางจากสนามบินกรุงปารีส โดยสายการบิ น Emirates เทียวบิ นที EK076
**กําหนดการเดิ นทาง 20-30 มี.ค.และเดือน เม.ย. เปลียนเวลาบินเป็ น 21.55 น. ถึงสนามบิ นดูไบ เวลา
06.35 น.**

21.35 น.

วันทีสิ บเอ็ด
07.20 น.
09.30 น.

18.40 น.

ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์) - สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพือแวะเปลียนเครือง
เดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เทียวบิ นที EK372
**กําหนดการเดิ นทาง 20-30 มี.ค. และเดือน เม.ย.65 เปลียนเวลาบิ นเป็ น 09.40 น. ถึงสนามบิ นสุวรรณ
ภูมิ เวลา 18.55 น.**
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที บางท่ านเดิ น ทางกลับ ต่ า งประเทศหรือ ต่ างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ ล ะ
กําหนดการเดินทางอีกครังก่อนทําการจองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ นรายการ
ซี รีและได้ มี ก ารดํา เนิ นการไว้ล่ ว งหน้ า หลายเดื อ น เมื อเปลี ยนฤดู ก าล เวลาการเดิ น ทางอาจมี ก าร
เปลียนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ
ทีไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากทีพักตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทําการเปลียนโรงแรมทีพักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทังนี เพือประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริ การและกําหนดการเดิ นทาง
7-17 ม.ค./ 9-19 ก.พ./ 25ก.พ.- 7มี.ค./ 20-30 มี.ค./ 6-16 เม.ย.
ม.ค.-มี.ค.2565

6-16 เม.ย.2565

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

97,900

110,500

ท่านทีต้องการพักเดียว เพิมท่านละ

16,500

20,300

ท่านทีมีตวโดยสารอยู
ั
่แล้วต้องการเดินทางพร้อมคณะ
ท่านละ

66,500

74,300

Grand France 11D8N BY EK

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,500 บาท ชําระพร้อมค่ามัดจําทัวร์ **
** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํามัน ในกรณี ทีสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ มเติ มภายหลัง **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีเป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มรี าคาเด็ก** ตามข้อกําหนด
และเงือนไขของบริษทั ฯ และจะต้องชําระมัดจําหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
● เนืองจากเป็ นตัวโปรโมชัน จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนคนเดินทางได้รวมทังไม่สามารถ Refund ตัวได้
 กรณีท่านทีมีตวของสายการบิ
ั
นอืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตวโดยสารตามรายการทั
ั
วร์หรือของทางบริษทั ทัวร์ กรุณา
ตรวจสอบวันและเวลาการเดินทางของท่านและแจ้งล่วงหน้าเนืองจากมีการเกียวข้องกับการยืนวีซ่า ซึงผูเ้ ดินทางไม่สามารถยืนวี
ซ่าพร้อมคณะได้
 การดําเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-21 วันทําการ ดังนันจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนีเพือเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซ่า และ
ทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิวมือ
อัตรานี รวมบริ การ
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ปารีส-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชันประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที
เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถินในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ อํานวยความสะดวก
แก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ทเดิ
ี นทางด้วยตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สําหรับเด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตัวโดยสาร,
ค่าทีพัก, ค่าอาหารหรืออืนๆ ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือประกันสุขภาพหรือประกันภัยการ
เดินทางแบบอืนๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์
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 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที 6 พ.ย.
2564 หากมีเพิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิมตามกฏและเงือนไขของสายการ

บิน
อัตรานี ไม่รวมบริ การ



















ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทต้ี องการใบกํากับภาษีเท่านัน)
ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึนอยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วย
ตัวท่านเองเพือป้ องกันการสูญหาย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีระลึกและไม่มแี จกนําดืมในระหว่างทัวร์ ยกเว้นนําดืมระหว่างมืออาหาร อาทิ มือกลางวันและคําที
กําหนดไว้ในรายการทัวร์
สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืนทีสาธารณะภายในโรงแรมทีมีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจ
มีให้บริการบนห้องพักด้วยขึนอยู่กบั นโยบายของแต่ละโรงแรม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีนอกเหนือจากทีระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเกียวกับวีซา่ หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีนอกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุททางบริ
ี
ษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือประกันเพิมเติมได้
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 48 ชัวโมงก่อนเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ
118 EUR)
ก่อนเดินทางเข้าฝรังเศส ต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง พร้อมแสดงเอกสารทีได้กรอกไว้ต่อสายการบินและ
เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองฝรังเศส โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทเว็
ี บไซต์
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
ค่าธรรมเนียมบริการเกียวกับการดําเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมือเดินทางถึงไทย (การ
เปลียนแปลงมาตรการและการเปลียนแปลงจํานวนวันให้ดปู ระกาศจากทางภาครัฐเป็ นสําคัญ)

ขันตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขันตอน 1

ขันตอน 2
2204-2201-FRANCE

ส่งแจ้งเรืองหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทียังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อย
กว่า 6 เดือน พร้อมชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิมเติม เมือทางบริษทั ฯ
ได้เอกสารครบทุกท่านทีเดินทางแล้ว จะเริมดําเนินการลงทะเบียนตามขันตอนทีประเทศปลายทาง
กําหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกียวกับการนัดหมายการทําวีซ่าโดยละเอียด เพือทางเจ้าหน้าทีจะ
ดําเนินการนัดหมายยืนวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบืองต้นทีจําเป็ นสําหรับการทํานัดหมาย
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ขันตอน 3

ท่านชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพือทีทางบริษทั จะ
ได้นําไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชําระเงิ น

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันทีนําเทียว
การยกเลิ ก
. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิใน
การเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัวโดยสารเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที
จําเป็ นอืนๆ
2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัวโดยสารเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
4. กรณีทต้ี องการออกตัวภายในประเทศ กรณีทลูี กค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
หมายเหตุ
 ผูท้ ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นนั จะต้องได้รบั การฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดย
ต้องเป็ นวัคซีนทีประเทศฝรังเศสให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผูี โ้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเกียวกับการนําสิงของต้องห้ามเข้าสู่อาคาร
สนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครืองบินหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจําลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลักเกลียว/
ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครืองเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สตั ว์/สเปรย์
กรด, แก๊สนําตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทียาวกว่า ซ.ม.เมือ
วัดจากจุดหมุน, เครืองมือสําหรับศิลปะการต่อสูท้ มีี คมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี, แชลงหรือตะขอเกียวสินค้า, สว่านเจาะและ
หัวเจาะ, เครืองมือช่างทุกชนิด, เลือย, เครืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/
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ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้คาสํ
ํ าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือ
ส่วนประกอบทีก่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นทีเป็ นสิงต้องห้าม
ตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสียงด้านการรักษาความปลอดภัยการ
บินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที
มี.ค. )
ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
ขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน
ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริมจองทัวร์
เนืองจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ มีี ปัญหาข้างต้น
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนใน
เรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานที
เข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ
ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระ
ค่าธรรมเนียมดําเนินการจอง (Reservation Fee) ไปแล้ว
เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ
ไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดียว กรณี ทีมา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา
3. กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใน
การปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยืนวีซ่าสถานทูตฝรังเศส
***การยืนวีซ่าฝรังเศส ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังทีมีการเดิ นทางเพือสแกนลายนิ วมือทีศูนย์ยนื VFS FRANCE ***

ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15-21 วันทําการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ งทีท่านควรทราบก่อนยืนวีซ่า***
1. สถานทูตฝรังเศสไม่อนุ ญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีสถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน
หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยืนวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพือ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน

o โดยนับวันเริมเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน เดือนหนังสือเดินทางนีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํากว่า เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกองหนั
ี
งสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตํากว่า หน้า
o หากท่านเปลียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนืองจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ

 รูปถ่ายสีขนาด x
เน้ นขนาดใบหน้ า

มิ ลลิ เมตร จํานวน 2 รูป

ฉากหลังสีขาวเท่านัน เนืองจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือสีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครืองประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก
อายส์ **
-

3. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตากว่
ํ า ปี

- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุตํากว่า ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

4. หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติ ดต่อได้ทงเบอร์
ั
ทีทํางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
5. สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านทีสมรสแล้ว
6. สําเนาใบเปลียนชือ กรณี ท่านทีมีการเปลียนชือ
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7. สําเนาใบเปลียนนามสกุล กรณี ท่านทีมีการเปลียนนามสกุล
8. สําเนาใบหย่า กรณี ท่านทีหย่าแล้ว

9. หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชือ นามสกุลของผู้ยืนคําร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สําคัญมาก) ***

- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีทํางานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า) เป็ นต้น

- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,

อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1
ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตากว่
ํ า เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านทีเป็ นแม่บ้าน

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง
สําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทังนีเพือแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชีแจง
เกียวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

- กรณี ท่านทีว่างงาน ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีนีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถ
สืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืนคําร้องขอวีซ่านี)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

10. หลักฐานการเงิ น

- ใช้สเตทเม้นท์เงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว (Bank Statement) อัพเดทไม่เกิ น วันก่อนยืนพร้อม
ถ่ายสําเนาย้อนหลัง เดือนแสดงชือเจ้าของบัญชี โดยชือและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตาม
หน้ าพาสปอร์ต

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีมีชอเจ้
ื าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอนแนบด้
ื
วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็ น
ต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อม
ระบุความสัมพันธ์เพือชีแจงต่อสถานทูต ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีมีการเงินมากกว่าต้องทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอและความสั
ื
มพันธ์ชแจงต่
ี อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนี เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
11. กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัด
ฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
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- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัด
ฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กทีบิ ดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีท่านทีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนันจะต้อง
มายืนเดียวและแสดงตัวทีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศตามที
ระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

***********************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยืนขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่งยื นคํา
ร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลียนแปลง
แก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยืนวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพือป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพือให้เกิ ดความสะดวกต่อการทําเอกสารออนไลน์ต่อไป)
. ชื อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลียนชื อหรื อชื อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดิ นทาง ................................................
สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
. กรณี ทา่ นทีแต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเกิด สามี-ภรรยา .....................................
. ทีอยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ทีอยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

โทรศัพท์มือถื อ................................................ อีเมลล์ ...........................................................................
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. ชื อสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีทํานันเกียวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและทีอยูท่ ีทํางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ตําแหน่งหน้าที (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี).................................
กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชันหรื อระดับการศึ กษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
. ชื อบุคคลทีร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครังนี (ระบุ)........................................................................................................
. ท่านเคยได้วีซา่ เชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน ปี ทีผ่านมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที)
กรณี ทีเคยได้วีซา่ เชงเก้น วีซา่ ออกโดยสถานทูตใด.........................................................................
วีซา่ ใช้เดินทางตังแต่วนั ที...................................... ถึงวันที......................................... รวม........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ทีท่านเคยได้รับการสแกนนิ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที ...............................................................
. ท่านเคยถูกปฏิ เสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ทีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดิ นทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดิ นทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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