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เอน็จอยเอเบ้ิล ฝรัง่เศส 7 วนั 4 คืน 
เท่ียวเพลินเกินห้ามใจ 

 

อร่อยกบัเมนูอาหารไทย สดุปังกบัเมนูหอยฝรัง่เศส 

พกั 4 ดาวในเมือง 

เพลินกบัอาณาจกัรแห่งลุ่มแม่น้ําลวัร ์ปราสาทชอมบอรด์ 

เท่ียวเมืองบลวัรแ์ละเมืองตูร ์แวะออรเ์ลออ็งเมืองแห่งโจนออฟอารค์  
เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์ เขา้ชมบ้านโมเนต์ ล่องเรือแม่น้ําแซน 

ชมโบสถห์วัใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งปารีส  

ช้อปฟิน..ฟิน @La Vallee Village Outlet  

และห้างดงัใจกลางกรงุปารีส La Samaritaine Paris 

 

            โดยสายการบิน 
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กาํหนดการเดินทาง  1-7 มิ.ย. / 13-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-2 ส.ค. / 10-16 ส.ค. /  
21-27 ก.ย. / 12-18 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2565 

 

 วนัแรก  สุวรรณภมิู-สนามบินอาบูดาบี (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 

16.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Etihad 

Airways เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

  **กรณีท่านท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรี่และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การปรบัเปล่ียนตามฤดกูาลเลก็น้อย** 

17.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY431 

23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินนครอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือให้ท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 

**กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 22 ต.ค. เท่ียวบินจะเปล่ียนเป็น EY407 เวลาเดินทางเป็น 19.30-23.10 น.** 
 

วนัทีส่อง สนามบินอาบูดาบี-สนามบินชารล์เดอโกลล-์ชอมบอรด์-บลวัส-์ตูร ์(ฝรัง่เศส) 

02.15 น. นําท่านออกเดินทางจากสนามบินนครอาบูดาบี  โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY031 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองชอมบอรด์ Chambord 

เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ําลวัร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เสน้เลอืดหล่อเลีย้งแควน้ลวัร ์และเป็น

แม่น้ําสายยาวทีสุ่ดของฝรัง่เศสมคีวามยาวประมาณ 1,013 กโิลเมตร หล่อเลี้ยงต้นองุ่นของหลายรอ้ยตําบลใน

หลายแควน้สองฟากฝัง่มปีราสาทหรอืชาโตของกษตัรยิแ์ละเชือ้พระวงศ์ทีส่วยงามนับพนัแห่ง สะทอ้นถงึความ

เป็นอยู่อนัหรูหราฟุ่ มเฟือยของเจา้ขุนมูลนายในยุคนัน้ ปัจจุบนัปราสาทเหล่าน้ีกลายเป็นสวรรคข์อง

นักท่องเทีย่วทีส่นใจประวตัศิาสตรข์องฝรัง่เศส  ให้ท่านแวะถ่ายรปูภายนอกปราสาทชอมบอรด์ Chateau 

de Chambord เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาวงัต่างๆ ในลุ่มแม่น้ําลวัร ์และเพราะเป็นปราสาทที ่

ออกญาพระวสิุทธสิุนทร (ปาน) อคัรราชทูตกรุงสยามรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  เคยพํานักเมื่อ 

ครัง้ทีเ่ดนิทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัฝรัง่เศส ชอมบอรด์ ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาททีผ่สมผสาน 

สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองสข์องฝรัง่เศสยุคกลางกบัรูปแบบโครงสรา้งแบบอติาเลยีนคลาสสกิ บารอ็ค 

และ รอ็คโคโค ไดอ้ย่างเหมาะสมและลงตวัทีสุ่ด จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองบลวัส ์Blois อีกหน่ึงเมอืง

ใหญ่แถบดินแดนลุ่มแม่น้ําลวัร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านชม เมืองบลวัส์ ซึ่งเป็นเป็นเมอืงเก่าเเก่โบราณ

ทีม่คีวามสําคญัทางประวต้ศิาสตรแ์ละมชีื่อเสยีงเเละมี

ความสวยงาม เหมาะเเก่การมาเทีย่วชมเป็นอย่างมาก 

ตัง้อยูต่อนกลางของประเทศฝรัง่เศส ในจงัหวดัลวัเรแชร ์

แควน้ซอ็งทร-์วาลเดอลวัร ์รมิฝัง่แม่น้ําลวัร ์นับว่าเป็น

เมอืงในยุคเเรกๆ ของฝรัง่เศสตัง้เเต่สมยัทีพ่วกโกลเขา้

มาปกครองในบรเิวณเเห่งน้ี ซึ่งในบรเิวณเเห่งน้ีมปีราสาทหลายแห่งก่อสรา้งเเละตัง้เรยีงรายกนัอยู่ตามแนว

เขตเเม่น้ําลวัร ์ชมสะพานหนิขา้มแม่น้ําลวัร ์ซึ่งมคีวามเก่าเเก่เเละสรา้งมาตัง้เเต่ครสิต์ศตวรรษที ่18 โดยเป็น

จุดทีนั่กท่องเทีย่วจะไดช้มความงดงามของเเม่น้ําลวัรอ์ย่างชดัเจน รวมถงึชมเขตเมอืงเก่าทีม่คีวามสวยงาม
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ของอาคารบา้นเรอืนในยุคเก่าที่ไดร้บัการปรบัปรุงตกแต่งใหม่มาเป็นรา้นค้าเเละรา้นอาหารมากมายหลาย

เเห่ง ไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่ว และเมอืงเเห่งน้ีเคยเป็นทีพ่ํานักของราชฑูตสยามในสมยัสมเดจ็พระ

นารายณ์มหาราชทีส่่งไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ซึ่งกค็อืโกษาปาน โดยท่านโกษาปานนัน้

ไดข้ึน้ท่าทีเ่มอืงชายฝัง่ก่อนจะเดนิทางเพื่อเขา้ปารสีเเละเเวะพกัทีเ่มอืงบลวัสเ์เห่งน้ีเป็นเวลา 2 คนืดว้ยกนั 

และต่อมาองคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนบรเิวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ําลวัรร์ะหว่างแม่น้ําแมนและซุลลยี-์

เซอร-์ลวัร ์ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000  จากนัน้ให้

ท่านถ่ายรูปกบัภายนอกพระราชวงัแห่งบลวัส ์Blois 

Royal Castle หรอื Chateau de Blois พระราชวงัทีต่ ัง้

อยู่บนฝัง่ของแม่น้ําลวัร ์เคยเป็นทีป่ระทบัของ

พระมหากษตัรยิห์ลายพระองค ์รวมทัง้พระเจา้หลุยสท์ี ่

12 และยงัเป็นสถานทีนั่กบุญโจนสอ์อฟอารค์ เดนิทางไป

รบัพรจากอารค์บชิอ้ฟแห่งแรงสใ์นปี ค.ศ.1429 ตวั

พระราชวงัตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบลวัส ์ประกอบไปดว้ย

สิง่ก่อสรา้งและอาคารหลายหลงัทีส่รา้งขึน้ระหว่างครสิต์ศตวรรษที ่13-17 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางต่อ

สู่ เมืองตรู ์Tours เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในลุ่มแม่น้ําลวัร ์และมปีระวตัยิาวนานตัง้แต่สมยัจกัรวรรดโิรมนัครัง้หน่ึง

เคยถูกยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝรัง่เศสในสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่11 ปัจจุบนัเป็นเมอืงมหา 

วทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นภาษา วรรณคดแีละกฎหมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านชม

เมืองตูร ์ศูนยก์ลางของดนิแดนที่ไดร้บัสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรัง่เศส ซึ่งไดม้กีารกล่าวชมไว ้ ใน

หนังสอื The Lily of the Valley และเป็นเมอืงหน้าด่านของการผ่านเขา้ไปท่องเทีย่วปราสาทลุ่มแม่น้ําลวัร ์ซึ่ง

เป็นดนิแดนทีม่คีวามงามและความมัง่คัง่ในหลายศตวรรษทีผ่่านมาในสมยัก่อนบรเิวณน้ี เป็นทีต่ ัง้ของราช

สํานักฝรัง่เศส, ทีอ่ยู่ของขา้ราชบรพิารและท่านเคานท์ผูต้้องการจะกา้วขึน้เป็นกษตัรยิ ์นําท่านผ่านชมเมอืง

โดยรอบ ผ่านชมความงดงามของ วหิารตูร ์Tours Cathedral หรอืวหิารเซ้นต์แกไทน์ Saint-Gatien’s 

Cathedral ครสิตจกัรนิกายโรมนัคาทอลคิ ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บันักบุญเซ้นต์แกไทน์ สรา้งขึน้ในช่วง

ระหว่าง ค.ศ.1170-1547 โดยมศีลิปะแบบโกธิค ต่อมาวหิารตูรไ์ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นอนุเสาวรยีท์าง

ประวตัศิาสตร ์ในปี ค.ศ.1862 จากนัน้นําท่านเดนิเล่นบรเิวณเมืองเก่าหรือจตัุรสัพลูเมอโร Plumereau 

Square ศูนยก์ลางทางการท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของ

เมอืงตูร ์โดยจตัุรสัถูกโอบลอ้มดว้ยเหล่าอาคาร

บา้นเรอืนยุคกลาง ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบจากไม ้

นอกจากน้ียงัมรีา้นอาหารและคาเฟ่ตัง้เรยีงรายสองฝัง่ 

จากนัน้ชมโบสถ์เซ้นต์มารต์นิ Saint Martin Basilica 

โบสถ์ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหแ้ด่เซ้นต์มารต์นิทีถู่กสรา้ง

ขึน้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1886-1924 ในรูปแบบนีโอไบ

เซนไทน์ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัแห่งยุคกลาง Victor Laloux ต่อมาไดก้ลายเป็นอนุเสาวรรยีท์าง

ประวตัศิาสตรใ์นปี ค.ศ.1840  

คํา่  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Mercure Tours Centre Gare หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 
วนัทีส่าม  ตูร-์ออรลี์นส ์(ออรเ์ลออ็ง)-แวรซ์ายส์-พระราชวงัแวรซ์ายส์-ปารีส  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองออรลี์นส์ Orleans หรือเมอืงออรเ์ลออ็ง เมอืงในภาคเหนือของประเทศฝรัง่เศส 

หากจากมหานครปารสีประมาณ 120 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิ
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แม่น้ําลวัรจ์ดัเป็นเมอืงมรดกโลกอกีแห่งหน่ึงของฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่กีารพฒันามาตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึ

การแลกเปลีย่นทางการคา้ เป็นท่าเรอืการค้าทางแม่น้ําทีส่ําคญัและเป็นทีต่ ัง้สํานักงานใหญ่ของชุมชนพ่อคา้ที่

แวะเวยีนมาทีลุ่่มแม่น้ําลวัรบ์่อยครัง้ และมบีทบาทสําคญัในสงครามรอ้ยปีระหว่างองักฤษและฝรัง่เศสหรอืที่

รูจ้กักนัโดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบับทบาทของโจนออฟอารค์ วรีสตรคีนสําคญัแห่งประวตัศิาสตรฝ์รัง่เศส นํา

ท่านชมภายนอกของบ้านโจนออฟอารค์ ในอดตีเคยเป็นทีพ่ํานักของโจนออฟอารค์ ตอ่มาในปี ค.ศ.2012 

ไดร้บัการปรบัปรุงใหก้ลายมาเป้นพพิธิภณัฑบ์อกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของวรีสตรผีูน้ี้ ใหท่้านเขา้และถ่ายรูปกบั

โบสถเ์ซ้นต์ครวัส ์Sainte-Croix ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งแบบโกธคิและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวตัศิาสตร ์เมื่อปี ค.ศ.1862 มหีอคอยระฆงัทีถู่ก

เรยีกชื่อตามโจนออฟอารค์ทีย่อดโบสถ์จะมรีูปปั้นของ

โจนออฟอารค์อยู่ดว้ย นําชมเขตเมอืงเก่าทีต่ ัง้ของศาลา

กลางของเมอืงทีก่่อสรา้งตามแบบสมยัเรอแนสซองสแ์ละ

โกธคิและในช่วงการปฏวิตัฝิรัง่เศสยงัใชเ้ป็นทีร่บัรอง

คณะกรรมการ บุคคลสําคญัต่างๆ รวมไปถงึกษตัรยิข์อง

ฝรัง่เศสในอดตีดว้ย ผ่านชมสะพานจอรจ์ท่ี 5 George 

V-Bridge เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นทัง้สะพาน ถนน 

และรถรางทอดขา้มแม่น้ําลวัร ์สะพานสรา้งดว้ยอฐิก่อโคง้ระยะทาง 325 เมตร ออกแบบโดย Jean Hupeau 

ระหว่างปี ค.ศ.1751-1760 และสะพานน้ีไดถู้กเปลีย่นชื่อเป็นจอรจ์ที ่5 ในเวลาต่อมาเพื่อเป็นเกยีรตแิก่พระ

เจา้จอรจ์ที ่5 หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองแวรซ์ายส์ Versailles เมอืงทีต่ ัง้

ของพระราชวงัหรูหราชือ่ดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุปารสี ซึ่งปัจจุบนัเป็นสว่นหน่ึง

ของมหานครปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส์ Versailles 

Palace พระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของ

โลกและนับเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

ปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่ง

หน่ึงเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบางบรเิวณส่วนใหญ่เป็น

ป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่

13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 

พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และทรงเหน็ว่าตําบล

แวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรด

เกลา้ฯ ใหส้รา้งพระตําหนักสําหรบัพกัชัว่คราวเท่านัน้ เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก์ จงึมพีระ

ประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุง

พระตําหนักเดมิในปี ค.ศ.1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 

30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1688 ทุกส่วนทําดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบอย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การ

ก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งน้ีไดนํ้าเงนิมาจากค่าภาษอีากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้ี

กองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวั

เนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม ค.ศ.1789 ปัจจุบนัพระราชวงัแวรซ์ายสย์งัอยู่ในสภาพดแีละ

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้นําท่านชมภายในทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้ง

สําราญ เป็นต้น ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก 
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(Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดซึ่งเคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามใน

สญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อ

เยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีด้วย หอ้งน้ีพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทรงทําการก่อสรา้งเอง 

ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยงาม ใน

พระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลกัทัง้หมด 

15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยายจากมคัคุเทศก์ทัง้ในส่วนของกษตัรยิแ์ละพระราชนีิรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีทู่ต

จากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยาน 
คํา่  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูม่หานครปารีส เมืองแห่งแฟชัน่และความโรแมนติค ศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํา้สมยัแห่งหน่ึงของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)     
นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Mercure Paris Saint Ouen หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 
วนัทีสี่ ่   ปารีส-มงต์มารต์-โบสถซ์าเครเกอร-์ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet-ปารีส- 
   ล่องเรือบาโตมุชในแม่น้ําแซน-ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี-ชิมหอยเอสคาโก  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านมองมารต์ Montmarte ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของนครปารสีและเป็นจุดทีสู่ง

ทีสุ่ดของเมอืงและเป็นย่านแห่งศลิปะอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ซึ่งเป็นทีต่ัง้ของ 

โบสถซ์าเครเกอร ์Sacre-Coeur หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิ ์

แห่งปารสี จุดชมววิยอดนิยมทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากกรุง

ปารสี โบสถ์แห่งน้ีสรา้งขึน้บนเนินเขามงต์มารต์สูง

จากระดบัน้ําทะเล 129 เมตร เนินเขาแห่งเดยีวใน

กรุงปารสี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทีอุ่ทศิแด่ชาว

ฝรัง่เศสทีเ่สยีชวีติจากสงครามกบัปเยอรมนัในช่วงปี 

ค.ศ.1870-1871 และเพื่ออุทศิแก่พระหฤทยัของพระ

เยซู โดยออกแบบตามศลิปะสไตล์โรมนั-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาด ีสถาปนิกชาวฝรัง่เศสทีเ่ป็น 1 

ใน 77 สถาปนิกผูช้นะการประกวด ปัจจุบนัยงัเป็นโบสถ์และมหาวหิารรองในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ 

ใหท่้านนัง่กระเช้า Funicular ขึ้นสู่โบสถด้์านบน จากดา้นบนของเนินเขาสามารถมองเหน็ทศันียภาพ

ของปารสีไดอ้ย่างชดัเจนรวมถงึววิของหอไอเฟิลที่สวยงาม นําท่านเขา้ชมภายในได ้ชมการตกแต่ง

ดว้ยกระจกสสีวยงามและโมเสกขนาดใหญ่ทีใ่ช่ระยะเวลาในการจดัทํากว่า 10 ปี จากนัน้นําท่านเดนิทาง

สู่ย่านเซอรริ์ส Serris ย่านชานเมอืงของปารสีมความโดดเด่นทีเ่ซอรร์สิถอืเป็นปอดธรรมชาตขิองเมอืงและ

เป็นทีต่ ัง้ของเอ๊าท์เลต็ทีม่ชีื่อของฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านเดนิทางสู ่La Vallee 

Village พรีเมี่ยมเอ๊าท์เลต็ขนาดใหญ ่ใหท่้านมเีวลาเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมจํานวนกว่า 100 รา้นคา้ อาท ิ

Armani, Balenciaga, Boss, Bottega Veneta, 

Burberry, Calvin Klein, Celine, Clarins, Coach, 

DIESEL, Dolce&Gabbana, Furla, Gucci, Givenchy, 

L’Occitane, Levi’s, Longchamp, Longines, Michael 

Kors, Paul Smith, Marc Jacobs, Rado, Prada, Polo 

Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Valentino เป็น

ต้น และยงัท่านพกัผ่อนกบัรา้นอาหารและของหวานอกี

หลากหลายจากภายในเอ๊าท์เลต็ อาทเิช่น Menu 
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Palais, Pret A Manger, Creperie Marguerite หรอืสายหวาน เช่น LeChocolate Alain Ducasse, Amorino, 

รา้นมาการอ็งชื่อดงั Laduree, Pierre Herme Paris เป็นต้น  **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า 

และการพกัผ่อน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็** 
บ่าย สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ นครปารีส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี นําท่าน

ถ่ายรูปกบั Parc du Champ de Mars สวนสาธารณะแบบเปิดโล่งขนาดใหญ่ในกรุงปารสี ทีเ่ริม่ก่อสรา้งในปี 

ค.ศ.1765 ออกแบบโดยออ็ง ชกั กาบรแียล ใกลก้บัหอไอเฟล โดยตัง้ชื่อตามกมัปุมารต์อิุส (ลานเทพ

สงคราม) ในกรุงโรมเพื่อเป็นเกยีรตแิก่เทพมารส์ ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของโรมนั และสวนน้ีเคยถูกใชเ้ป็น

ลานสวนสนามของกองทพัฝรัง่เศสในอดตี รวมถงึเป็นสถานทีเ่กดิการสงัหารหมู่เมื่อครัง้ทีเ่กดิการชุมนุมกนั

เพื่อเรยีกรอ้งใหพ้ระเจา้หลุยสท์ี ่16 ลงจากราชบลัลงัก์ จากนัน้นําท่านสู่ท่าเรอืเพื่อนําท่าน ล่องเรือบาโตมชุ 

ในแม่น้ําแซน แม่น้ําสายหลกัของนครปารสี ชมทศันียภาพสองฟากฝัง่และสถาปัตยกรรมอนังดงามของ

อาคารสวยงามต่างๆ จากนัน้มเีวลาใหท่้านเลือกซื้อ

สินค้าแบรนดเ์นมจากร้านค้าปลอดภาษี ทีร่าคาสนิคา้

ย่อมเยากว่าขา้งนอกมสี่วนลดพเิศษใหเ้ฉพาะ

นักท่องเทีย่วเท่านัน้ เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี

ในราคาถูก อาทเิช่น เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครือ่งประดบั, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย 

รวมทัง้เสือ้ผา้แบรนด์เนมจากฝรัง่เศส เชญิท่านชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้ปลอดภาษคุีณภาพเยีย่ม จากรา้นคา้

ดวิตีฟ้รชีื่อดงัของปารสี  

 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง พิเศษ!! ด้วยเมนูหอยเอสคาโก เมนูดงัและเป็น

เอกลกัษณ์ของฝรัง่เศส 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Paris Saint Ouen หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่า   ปารีส-จิแวรนี์-บ้านโมเน่ต-์ปารีส-ชมเมือง-ช้อปป้ิงห้างดงั La Samaritaine Paris 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองจิแวรนี์ Giverny (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงอนัเป็นทีต่ ัง้ของ

หมู่บา้นเลก็ๆ และหน่ึงในเจา้ของบา้นเลก็ๆ นัน้คอื บ้าน

โมเน่ต ์Claude Monet ศลิปินอมิเพรสชัน่นิสมท์ีโ่ด่งดงั 

ตัง้อยูร่มิฝัง่แม่น้ําแซงคใ์นเขตนอรม์งัด ีนําท่านเขา้ชม

บา้นสองชัน้ทีป่กคลุมไปดว้ยพชืพรรณไมน้านาชนิดที่ถอื

ว่ามบีรรยากาศและทวิทศัน์ทีง่ดงาม ประกอบไปดว้ย

หอ้งและเฟอรนิ์เจอรต์่างๆ ภายในบา้นยงัคงสภาพเดมิ 

หอ้งนัง่เล่น, หอ้งนอนและหอ้งครวัขนาดใหญ่พรอ้ม

อุปกรณ์ทําครวัครบครนั เสมอืนเมื่อครัง้โมเน่ต์ยงัมชีวีติ

อยู่ ไฮไลท์ของบา้นคอื สวนสวย 2 แห่งทีอ่ยู่ในที่

เดยีวกนั สวนไมด้อกคลาสสคิสไตล์ฝรัง่เศส “คลอส นอร์

แมนด์” Clos Normand และสวนไมน้ํ้า ขึน้มาคู่กบัสวน

ไมด้อก เหมอืนกบัโมเน่ต์ไดต้วดัปลายพู่กนัลงบนผา้ใบ 

กลางสวนไมน้ํ้ามสีระบวัทีเ่ป็นต้นกําเนิดของภาพเขยีน

ชุดอนัเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบนพืน้น้ําใน

สระบวัเป็นสิง่ทีโ่มเน่ต์ชื่นชอบ ใหท่้านเดนิเล่นบรเิวณ 
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สวนสวยแห่งน้ี (ไม่รวมค่าเขา้พพิธิภณัฑ)์ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู ่ปารีส (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านชมมหานครปารสี นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของ 

โลกนําท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟิลบรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตัุรสั

ทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตัรุสัชารล์สเดอโกลล์, ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรูหรา

ราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตัุรสัคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้งเมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้

หลุยสท์ี ่14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์น

อยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นต้น ใหท่้านถ่ายรปูภายนอกกบั

พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุง

ปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑลู์ฟวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ี่

มชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึ่งได้

เปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัิ

ความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศ์กาเปเซยีง ตวั

อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึ่งปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะที่

ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจํานวนมาก อย่างเช่น ภาพ 

เขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ดดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก 

ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพพิธิภณัฑลู์ฟวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจํานวน 8.3 ลา้นคน ทําใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้า

เยีย่มชมมากทีสุ่ดในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่ ี

นักท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในกรุงปารสี จากนัน้นํา

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์เนมหลากหลายคอลเลค็ชัน่

ใหม่ๆ จากห้างสรรพสินค้า La Samaritaine Paris 

หา้งใหญ่ใจกลางกรุงปารสีใกลส้ถานีรถไฟ Pont Neuf ที่

ขยายจากรา้นเสือ้ผา้เลก็ๆ สู่อาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ี

แผนกต่างๆ กว่า 90 แผนก ตกแต่งอย่างหรูหราสวยงาม 

และยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทําซรีีเ่รื่องดงั Emily in Paris 

ซึง่ออกอากาศทาง Netflix   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารไทย พิเศษ!! ด้วยเมนูอาหารไทยของร้าน Bien Bien ร้านอาหาร

ไทยยอดนิยมในนครปารีส 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Paris Saint Ouen หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีห่ก   ปารีส-สนามบินชารล์เดอโกลล ์(ฝรัง่เศส)-สนามบินอาบูดาบี (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมหรอือาหารเชา้แบบกล่อง 
06.30 น. ให้ท่านเชค็เอ๊าท์จากท่ีพกัเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอโกลล ์และมีเวลาให้ท่านทาํคืนภาษี 

Vat Refund ท่ีสนามบิน 

10.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินชารล์สเดอโกลล ์โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY032 

19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์จากนัน้ให้ท่านแวะเปล่ียนเครื่อง 

22.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY402 
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วนัทีเ่จด็  สุวรรณภมิู 

08.05 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

  **กรณีท่านท่ีเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือไปต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรี่และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การปรบัเปล่ียนตามฤดกูาลเลก็น้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ

สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  
 

Enjoyable France 

เท่ียวเพลินเกินห้ามใจ 7 วนั-EY 
1-7 มิ.ย.65 13-19 ก.ค.65 

27 ก.ค.- 

2 ส.ค.65 
10-16 ส.ค.65 

21-27 ก.ย. / 

12-18 ต.ค.65 
22-28 ต.ค.65 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 84,500 87,300 83,900 84,900 82,900 80,500 

ท่านทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 

ท่านทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ ท่านละ 42,500 42,500 41,900 42,300 41,900 41,900 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Etihad Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อาบูดาบ-ีปารสี / ปารสี-อาบูดาบ-ีกรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิกําหนดท่านละ 35 กโิลกรมั / ชิน่ / ท่าน (และสําหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 
7 กโิลกรมั / ท่าน) 

• ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคํานวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋

โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 

จะต้องมกีารชําระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิคํานวณไว ้ณ วนัที ่31 ม.ีค.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสีําหรบันักท่องเที่ยวหรอืภาษเีมอืงสําหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดนิทางน้ีต้องมจํีานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้กําหนดและ

เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะต้องชําระมดัจําหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้

ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซ่ีา ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 

***การดําเนินการขอวซ่ีาจะต้องใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึ่งผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ

สแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัคํารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ สําเนา

หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อทําการนัดหมาย ** 

• สําหรบัท่านทีต่้องการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซ่ีาเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านต้องมาแสดงตวัทีส่ถานทูตหรอื
ศูนยย์ื่นวซ่ีาตามกําหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนน้ิวมอื 
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• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อํานวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 

• ค่าน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด (จํานวน 4 วนัทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ่้ายอื่นอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตาม

เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ่้ายระหวา่งการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ19 และเป็นไปตาม

เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด 

• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

• ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา การนัดหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีถ้าสาย

การบนิและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการทํา Vaccine Passport 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใดๆ 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการดําเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐักําหนด 

(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นสําคญั) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจํานวนวนัใหดู้ประกาศจากทางภาครฐัเป็นสําคญั) 

 

 

 

 

 



EnjoyableFrance7D4N/TG, Jun-Oct2022     11 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สําหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็

ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจําทัง้หมด 

 

 

 
การยกเลิก 

1.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจํา โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน 

สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจําตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และ

ค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 

2.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจําตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ

วซ่ีา และค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 

3.  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทําการก่อนวนัที่นําเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

4.  กรณทีีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  
 

 

เงื่อนไขน่ารู้สาํหรบัผู้เดินทางเข้าประเทศฝรัง่เศสเก่ียวกบัโควิด19 

-   ผูเ้ดนิทางสามารถเดนิทางเขา้ไดโ้ดยไม่ต้องแสดงผลตรวจโควดิ19 แต่จะต้องเป็นผูไ้ดร้บัวคัซนีแลว้เท่านัน้ 

-   ผูเ้ดนิทางเขา้ฝรัง่เศสจะไดต้้องรบัวคัซนีโควดิ19 อาท ิซโินแวค, ซโินฟารม์, แอสเตรา้ซเินกา้, ไฟลเซอร,์ จอหน์สนัแอนด์

จอหน์สนัและโมเดอน่า ครบโดส สําหรบัท่านทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ มคีวามจําเป็นทีจ่ะไดร้บัวคัซนีเขม็กระตุ้นทีเ่ป็น 

MRNA เขม็สุดทา้ยไม่เกนิระยะเวลา 270 วนั 

-   เมือ่เดนิทางถงึฝรัง่เศส ดาวน์โหลด Application TousAntiCovid เพื่อใชใ้นการติดตามการท่องเทีย่วและการพกัอาศยัรวมถงึ

การเขา้ใชบ้รกิารรา้นค้า รา้นอาหารต่างๆ   

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่

และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํ่า  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตทํุาใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ํานักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจําลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณฆ่์าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสําหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพน่ไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสําหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามตอ่ความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนักสว่นที่

เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสําหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทีช่ดัเจน

ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
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ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 

เน่ืองจากไดชํ้าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้

ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสําหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัในหนังสือ

เดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ 

เน่ืองจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวซ่ีา   

- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, 
หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก
หรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (ฝรัง่เศส)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ ื่นคํารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นคํารอ้งทีศู่นยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ื่น 

- รูปถา่ยหากไม่ไดม้าตรฐาน ต้องทําการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ ื่นคํารอ้งตอ้งชําระเงนิค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 

- การถ่ายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคํารอ้งชําระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ ื่นคํารอ้ง กรุณาสง่สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบือ้งต้นสําหรบัเพื่อใชใ้นการทํานัดหมาย   

  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ ื่นคํารอ้งสูงอาย ุ

  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสําเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), สําเนาสูต ิ

  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายตุํ่ากว่า 20 ปี), สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาทะเบยีนหยา่, สําเนาใบเปลีย่นชื่อ, สําเนาใบเปลีย่นนามสกุล  

  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ สําเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 

  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในด้านงานแปล ค่าใชจ่้าย 

  ผูย้ ื่นคํารอ้งจะต้องชําระดว้ยตนเอง 
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o สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ําเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  

o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  

o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 

o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมอีาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทํางานของบรษิทัทีทํ่างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการทํางานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 
** สาํเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายสาํเนาย้อนหลงัไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สําเนาบตัรประจําตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการทํางานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 
** สาํเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายสาํเนาย้อนหลงัไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 

 

** กรณีท่ีไม่มีสาํเนาสลิปเงินเดือน หรือทาํงานแบบไม่มีสลิป ให้ทาํจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 

ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอื่นแล้วแต่กรณี ** 
 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สําเนาหนังสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงสําเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ่้าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

-  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายสําเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน

ปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําไดห้รอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสําเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
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-  หากสมุดบญัชีธนาคารใดท่ี ไม่มีเลขท่ีเล่มกาํกบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลงั 

6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจุบนัไม่ตํา่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด

หมายย่ืนวีซ่า  
-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล่้าสุด ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื่อนไหวทุก
เดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มกีาร
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

-  หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสําเนาหน้าแรกที่มชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจํา 

เป็นต้น 

-  กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน

ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีําเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทําจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อ
และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ

ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  
 

o กรณีเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบั

มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล

บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดชํ้าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 

***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
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***   เมื่อท่านไดชํ้าระเงนิค่ามดัจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจํานงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
 

    ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชื่อหรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิก่อนแต่งงาน 

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

2.  หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .................................................... วนัเดอืนปี เกดิ .................................................................... 

     วนัออกหนังสอืเดนิทาง ............................................... วนัหมดอายุหนังสอืเดนิทาง ......................................................... 

     สถานทีเ่กดิ ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน ..................................................................... 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบยีน    ....... แตง่งานไม่จดทะเบยีน   ....... หย่า   ....... หมา้ย 
 

4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ......................................................... 

5.  ทีอ่ยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................... รหสัไปรษณยี ์............................. 

     ทีอ่ยู่ปัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ..................................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัท์บา้น .............................................................................. 

  

     โทรศพัท์มอืถอื ........................................................... อเีมลล์ ........................................................................................  
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมผีลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมอืนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมอืนกบัตอนนําเอกสารส่งยื่นคาํร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  

และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศกึษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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6.  ชื่อสถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีทํ่านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................................) 

 กรณปีระกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีทํ่างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................  รหสัไปรษณยี ์.............................. 
  

 ตําแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................... 

 โทรศพัท์ ..................................................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี ......................................................... 
 

 กรณศีกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................ 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................. 

 

7.  ชือ่บุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผูเ้ดนิทางรว่มครัง้น้ี (ระบ)ุ......................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 

    ตัง้แตว่นัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 

  

    ไดร้บัวซ่ีาจากสถานทูตใด ................................................................................................................................................. 

 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 

 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณเีคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

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

11. ท่านสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย 

(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสมัพนัธ์และเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธ์กบัท่าน ......................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

12. ผูท้ีต่ดิต่อไดเ้มือ่ฉุกเฉินขณะทีท่่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (สําหรบัการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 
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      ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................................. 
 

      เบอรโ์ทร.ทีต่ดิต่อไดข้องผูต้ดิตอ่ฉุกเฉิน .......................................... ความสมัพนัธ์กบัท่าน ............................... 
 

13. QR Code เกีย่วกบัประวตักิารรบัวคัซนีจากหมอพรอ้ม สามารถส่งใหก้บัเจา้หน้าทีท่วัรไ์ดท้างอเีมล์หรอืทางไลน์    

      หรอืช่องทางออนไลน์อื่น (สําหรบัการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 

 

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

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 
 

 
 


