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นีซ – โมนาโค – คานส์ – แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ – อาร์ก 
มงเปลเีย่ – คาร์คาสซอน – ตูลูซ – ผลติไวน์+ชิมไวน์ – บอร์โด 
ลา โคเช่ – แซงต์มาโล – มหาวิหารกลางน า้มองต์ เซนต์มิเชล 

ตูรส์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – ปารีส – ล่องเรือบาตองมูซ 
*** ลิ้มรสอาหารฝรัง่เศสยอดนิยมแบบดัง้เดิม...หอยเอสคาโก ้*** 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 



 

 

ฝรัง่เศส (EK)  -2- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

กำหนดการเดินทาง   2-10 พ.ค. / 13-21 พ.ค. / 2-10 ม.ิย. /  

12-20 ก.ค. / 27 ก.ค.-4 ส.ค. / 11-19 ส.ค. /  

22-30 ก.ย. / 12-20 ต.ค. / 22-30 ต.ค. 2565 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – นีซ 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 9 

เคาน์เตอร์แถว T  สายการบนิเอมเิรตส ์แอร์ไลน์  (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    นีซ – โมนาโค – นซี 
 

01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 45 นาที) 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองนีซ  ประเทศฝรั่งเศส  โดยเที่ยวบินที่  EK 077 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  7 ชัว่โมง 10 นาที) 
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13.40 น. เดินทางถึง เมืองเมืองนีซ นครที่พักตากอากาศที่หรูหราที่สุดของฝรั่งเศส ชายหาดเจ้าของ

นามเฟรนซ ์ริเวียร่า 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐโมนาโค ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝั่ง

ส่วนสุดท้ายของฝรั่งเศส จดัเป็นประเทศที่เล็กเป็นอันดบัสองของโลกรองจากนครรัฐวาติกันใน

อิตาลี อาณารเขตของโมนาโคถูกล้อมรอบด้วยประเทศฝรั่งเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน ผ่าน

บนัทึกภาพคาสโินแห่งมอนติคาร์โล 

(Monte Carlo CASINO) โดยคาสิโน

ในโมนาโคนั้นเปิดเป็นครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 

เจ้าชายชาร์ลส์ท่ี 3 ได้มีคำสั่งให้

สร้างคาสิโนแห่งมอนติคาร์โลขึ้น ซึ่งปจัจุบันนี้คาสิโนกลายเป็นตัวการสำคญัในการดึงเงินตรา

ต่างประเทศเข้ามาในโมนาโคอย่างมากมาย จากนั้น นำท่านขึ้นชมวิวตระการตาของท่าเรือ

ยอทช์ของมหาเศรษฐี จากทั่วทุกมุมโลกที่บริเวณโมนาโค-วลิล ์ ซึ่งเป็นที่ต้ังของพระราชวังหลวง

แห่งราชวงศ์กริมาลดี 

(ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับ เมืองนีซ จากนั้น นำทา่นผ่านชมบริเวณศนูยก์ลางเมืองเก่า, ท่าเรอื 

อาคารบ้านเรอืนที่สร้างอย่างสวยงามในศตวรรษที่ 18 ในส่วนที่เป็นความสวยงามของอาคาร

บ้านเรือนที่ติดริมทะเล และย่าน

ถนนที่เรียกว่า “พรอมเมอนาดเด

ซองแกลส์”  ฝั่งน้ำสีคราม และ

เมืองรีสอร์ท ที่มีความแตกต่างใน

เรื่องค่าครองชีพที่แพงจากผู้คนที่มี

กำลังซื้อมาอาศยัที่เมืองนีซ ด้วยอากาศที่อบอุ่นจากแสงอาทิตยม์ากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการ

อาบแดด และถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่ทำอย่างไรให้สีผิว เป็นสีน้ำตาล หรือเพือ่เรอืนร่างมีร่องรอย

ของการเผาของแดดริมทะเล นี่คือแฟชั่น ค่านิยมของชาวเมืองนซี 

(ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง นีซ – คานส์ – แอก็ซ์ ซอง โพรวองซ์ 

 อาร์ก – มงเปลีเย ่ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ เมอืงริมชายฝั่งริเวียร่าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่จัดงาน

ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นัน่คือ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (Film 

Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตรท์ี่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 ถือเป็น

เทศกาลภาพยนตรท์ี่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีอิทธิพลมากที่สุด งานจะจัด

ขึ้นประจำปีราว  เดือนพฤษภาคมที่เมอืงคานส์นี้เอง ถ่ายภาพบริเวณ

สถานที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ พร้อมชมรอยมือประทบัของเหล่าดารา

ที่มาเย่ียมเยียนเมืองคานส์ 

(ระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

จากนั้น นำทา่นเดินทางสู่ เมืองแอก็ซ์ ซอง โพรวองซ์ (Aix-En-Provence) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

ฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี 129 ก่อนคริสตศ์กัราช มีชื่อวา่ AQUAE 

SIXTIAE เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และ

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นโปรวองซ ์ เมอืงนี้เป็นเมือง

ตากอากาศ ยอดนิยมเนื่องจากมีอากาศอบอุ่น, มีทอ้งฟ้าสีฟ้าสดกับน้ำ

ทะสีคราม ทำให้บริเวณนี้ได้รับการขนานนามว่า “โค้ตดาซูร”์ (Cote 

D’Azur) ศิลปินและนักเขียนหลายคนอพยพจากปารีส ลงมาอยู่ในแถบ

นี้เนื่องจากสีสันที่สดใสตามธรรมชาตินั้นเป็นแรงดลใจให้วาดภาพได้

อย่าง สวยงาม และด้วยอาคารบ้านเรอืนที่เป็นสถาปัตยกรรม แบบบา

รอคอันหรหูรามากมายท่ี หลงเหลือมาจนถึงปจัจุบัน จึงไดร้ับการ

รับรองจากองค์ การยูเนสโกใ้หเ้ปน็ “เมืองมรดกโลก” 

(ระยะทางประมาณ  151  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง  2 ชั่วโมง 15 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินเล่นชมเมืองแอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ อดตีเคยเป็นท่ีตั้งของรฐัสภาแคว้นโพรวองซ์ มี

เรอเน เจ้าเมืองเป็นผู้ส่งเสริมศิลปะ อันประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่ตกมาถึงทุกวันนี้ เป็นเมือง

สวยที่ทำให้ชนชั้นสูงใน โบราณกาลเดินทางมาพำนัก การปฏิวัติฝรั่งเศสในป ี 1789 ทำให้ความ

เจริญของเมืองสะดุดลง ประกอบกับชาวเมืองท่ีเป็นชนชั้นสูงไม่ยอมรับความเจริญทกุชนิด ไม่ว่า

จะเป็นการสร้างทางรถไฟหรือเปิดประตูรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้เมืองนี้ยงัคงความงาม

และกลิ่นอายเมืองโบราณได้อย่างมั่นคง และเป็นเมืองบ้านเกิดของคนดงัหลายคน เช่น กงต์ 

เดอ มิราโบ อันเป็นท่ีมาของชื่อถนนสายทีส่วยทีสุ่ดของเมืองคือ กูรส์ มริาโบ, มีเวลาให้ท่านได้

เดินเล่นท่ีถนน “กูร์ส มริาโบ” ที่เป็นศูนยก์ลางของเมือง เป็นถนนสายสำคัญที่สุดของเมืองที่

สองฟากถนน ปลูกต้นไมร้ื่นรมยต์ลอดทาง และมีน้ำพุประดบั ประดาอยู่บนถนนเป็นระยะ ๆ  
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ก Arles ผ่านชมสนามต่อสู้

ของชาวโรมัน ความจุ 25,000 ที่นั่ง อายุเก่าแก่กว่า  

2,000 ปี และโรงละครสมัยโรมัน ไดข้ึน้บัญชีเปน็มรดก

โลกของ UNESCO เมื่อปี 1981 เสน่ห์ของเมืองนี้เป็นที่

หลงใหลของแวนโก๊ะ หรอืวินเซนต ์ แวนโก๊ะ ได้มาพำนัก

อาศยัอยู่ในช่วงบ้ันปลายของชีวิต 

(ระยะทางประมาณ  76  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองมงเปลีเย ่ เส้นทางนี้ร่มรื่นสวยงามลัดเลาะผ่านไร่องุน่สองข้างทางเรียง

รายด้วยต้นไม้ เขตนี้ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์กอรบ์แียร์และมีแนร์วัวซึ่งเป็นไวน์แดงที่ได้รบัความ

นิยมเป็นอย่างมาก 

(ระยะทางประมาณ  180  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CROWNE PLAZA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง มงเปลีเย ่– คาร์คาสซอน – ตูลูซ –  

 ผลติไวน์+ชมิไวน์ – บอร์โด 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์คาสซอน สร้างขึ้นสมยัโรมันเรอืงอำนาจในปี ค.ศ. 453 ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1997 เมืองนี้มีความแปลกเนื่องจากตัวเมืองต้ังอยู่ใน

กำแพงปราสาท ซึ่งมีชัยภูมิที่ดีเพราะอยู่บน

เนินสูง มองเห็นข้าศึกได้แต่ไกล มีการ

ก่อสร้างกำแพง คูคลอง และหอรบไว้

พร้อมสรรพ จนกลายเป็นป้อมปราการ

ขนาดใหญ่ที่ข้าศึกยากจะพิชิตได้ง่าย ๆ 

ปจัจุบันถือเป็นเมืองโบราณที่ยงัมีชีวิต 

นอกจากนี้ในอดตีเมืองนี้ยงัเป็นเมืองแห่งป้อมปราการที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และ

เคยใช้เป็นฐานทัพของกองทพันักรบแห่งสงครามครูเสดภายใต้การนำของพระเจ้าหลุยสท์ี่ 9 

(ระยะทางประมาณ  154  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที) 

 จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูลูส เป็นเมืองหลวงของแคว้นมีดิ-ปิเรเน่ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

ฝรั่งเศส สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินเขา อากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน 

ไม่หนาวเหน็บเหมือนตอนเหนือ ตึกรามบ้านช่องนิยมก่อสร้างด้วยอิฐดินเผาแบบโบราณสีแดง

ก้อนโต ๆ เหตนุี้เองทำให้ เมืองตูลูสได้รบัสมญานามว่า เมืองสีชมพู  (Ville Rose) อาคารส่วน

ใหญ่จะเน้นสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส โดยเฉพาะยุคเรอเนสซองส์ แต่ละหลังมีความสูงเพียง

ไม่กี่ชั้น เขตเมืองชั้นในนีม้องเผิน ๆ คล้ายนครปารีสที่เป็นเมืองหลวงเช่นกัน และเป็นเมืองแห่ง

การผลิตเครื่องบิน Airbus ในปจัจุบัน 

(ระยะทางประมาณ  94  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Pomerol เขตพื้นที่การทำไร่องุน่ที่เล็ก

ที่สุดในเมืองบอร์โด ด้วยเนื้อที่การทำไร่องุ่นเพียง 5,000 

ไร่ จากนัน้ นำท่านเข้าชม ขั้นตอนการผลติไวน์ และให้

ทา่นไดช้มิไวน์ ที่มีการ ผสมจากพันธุ์องุ่นถึง 3 ชนดิได้แก่   

Merlot 75%, Cabernet Franc 18% และ Cabernet 

Sauvignon 7% 

(ระยะทางประมาณ  235  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โด เมอืงหลวงของแควน้อากีแดน เป็นเมืองท่าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติกทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส มีแม่น้ำการอนไหลผ่านออกสู่มหาสมุทร

แอตแลนติกที่เมืองซูลัก-ซูร-์แมร์ เขตท่าเรือปอร์ตเดอลาลูน ที่ได้รบัการแต่งตั้งให้เปน็มรดกโลก

จากองค์กรยูเนสโกในปี 2007 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 บอร์โดมีชื่อเสียงและเป็นแหล่งผลิตไวน์

คุณภาพที่จดัอยู่ในกลุ่ม AOC ซึ่งไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศส มักจะอยู่ในกลุ่มนี้ 

(ระยะทางประมาณ  46  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสูท่ี่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    บอร์โด – ลา โคเช ่– แซงต์มาโล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาโคเช ่ซึ่งเป็นเมืองท่าและเป็นเมืองเล็ก ๆ ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 

เมืองที่มีเสน่ห์และสวยงามอีกเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมือง

หลวงของจังหวัดชาร็องต์-มารีตมี ของแคว้นปวัตู-ชาร็องต์ จากนั้น นำ

ท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมือง และชม

ความสวยงามของทศันยีภาพท่าเรือ อันเป็นจดุจอดเรือยอร์ช มากมาย 

จากนั้น มีเวลาใหท้่านได้เดินเล่นถ่ายรูปภายในตัวเมืองลาโคเช่ตาม

อัธยาศยั 

(ระยะทางประมาณ  190  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์มาโล เมืองริมทะเลทางตอนเหนือของบริตาน ี เมืองแซงตม์าโลตั้ง

ชื่อตามนักบวช ชาวเวลส ์ ชื่อมาคลู ที่ได้จาริกมา

เผยแพร่พระธรรมที่นี่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และ

เจริญรุ่งเรืองอย่างมากระหว่างศตวรรษที่ 16-19 

ในฐานะเมืองท่าชายฝั่งในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 

2 แซงตม์าโลถูกโจมตีอยา่งหนัก ภายหลังได้รบั

การบูรณะ และกลายเป็นเมืองท่า และสถานีเรือข้ามฝาก รวมถึงสถานที่ตากอากาศด้วย 

(ระยะทางประมาณ  320  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 45 นาที) 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    แซงต์มาโล – มองต์ เซนต์มเิชล – ตูรส ์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่เดินทางสู่ เมืองมองต ์ เซนต์มเิชล (Mont St. Michel) เป็นศาสนสถานที่ย่ิงใหญ่ที่สุด

แห่งหนึ่งในยุโรป เทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ฝรั่งเศส

ใช้โฆษณาชักชวนใหค้นจากทั่วโลกมาเที่ยวฝรั่งเศส  

(ระยะทางประมาณ  57  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านชม เมืองมองต ์ เซนตม์เิชล ชุมชนใหญ่บนเกาะ ที่ต้ังอยู่บริเวณแม่น้ำคูสน็อง ที่ไหลงลงสู่

ทะเลเหนือ เริม่ต้นจากการก่อสร้างวิหารเลก็ ๆ ในศตวรรษที ่ 10 จนกลายเป็น

ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที ่ 12-13 จนช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 

ค.ศ.1789 ใช้เป็นเรอืนจำจนกระทั่งปี ค.ศ.1969 จนกลับมาเป็นมหาวหิารทีย่ิง่ใหญ่

และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรัง่เศส ตวัเมืองรายล้อม

ด้วยกำแพงโบราณ มีสะพานทอดข้ามจากแผ่นดินใหญ่มาจนถึงตวัเกาะ จากนั้น 

นำท่านเดินชมถนน GRAND RUE เป็นย่านช้อปปิง้ ร้านขายของท่ีระลึก สู่มหา

วิหารมองต์ เซนตม์ิเชล ที่งดงามด้วยศิลปะหลายยุคตั้งแต่ โรมาเนส โกธิค เรอเน

ซองส์ ในเวลาน้ำขึ้นมองต์ แซงตม์ิแชลจะลอยอยู่กลางน้ำ แต่ในเวลาน้ำลง

ชายหาดจะเชื่อมต่อกับแผ่นดิน จากนั้น นำท่านเขา้ชม โบสถ์มองต ์ แซงต์มเิชล 

ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกใหเ้ปน็มรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นำท่านชมความ

มหัศจรรยข์องกลุ่มอาราม ที่ต้ังอยู่บนเกาะกลางน้ำนอกชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกบนฐาน

หินแกรนิต บริเวณแคว้นนอร์มังด ี โดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร สูงจาก

ระดบัน้ำทะเล 75 เมตร ถ้าบวกกับความสูงของตัวอารามแล้วก็จะมีความสูงถึง 155 เมตรบน

ยอดของอารามเป็นรปูปั้นทองของนกับุญมิเชล 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูรส์ เมืองใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัย

จกัรวรรดิโรมัน ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11  

(ระยะทางประมาณ  275  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ALLIANCE TOURS CENTRE  หรือเทียบเท่า 
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วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    ตูรส ์– เชอนองโซ – ชองบอร์ – ปารสี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชอนองโซ นับเป็นหนึ่งในปราสาทที่โด่งดังด้วยประวัติท่ีตั้งและแลนด์ส

เคปที่สวยงาม เคยเป็นพระราชวังเดิมในสมัยของพระเจ้าฟรองซัวร์ที่หนึ่ง จากนั้น นำท่านเข้า

ชม ปราสาทเชอนองโซ เป็นหนึ่งในเหล่าปราสาทชื่อ

ดงัของฝรั่งเศส และได้รับการออกแบบอย่างงดงาม

ที่สุด สร้างคร่อมแม่น้ำแชร ์ โดยตัวปราสาทแห่งนี้ได้

ถูกสร้างขึ้นคร่อมอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำแชร์ และ

ยงัคงอนุรกัษ์เครื่องเรือน ภาพวาด และภาพเขยีน

ต่าง ๆ ไว้จำนวนมากตั้งแต่ยุคสมัยของกษัตริย์ฟรอง

ซวัร์ที ่ 1 ชมสถาปตัยกรรมแบบยุคฟืน้ฟูศิลปะวิทยาการหรือเรอแนสซองส์ ชมอุทยานแบบ

ฝรั่งเศสที่เป็นเอกลกัษณ ์และชมของประดบัและเครื่องตกแต่งที่ล้วนแต่วิจิตรงดงาม  

(ระยะทางประมาณ  54  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

12.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่บริเวณที่ตั้ง ปราสาทชองบอร์ ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำลัวร์ 

ปราสาทแห่งนี้สร้างในปี 1519 โดยพระบรมราชโองการของพระเจ้าฟรังซวัร์ที่ 1 ด้วย

สถาปตัยกรรมแบบเรอเนส์ซองซ์ ซึ่งได้รับอิทธิพล

จากลีโอนาโด ดาวินซ ี จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้

ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ปราสาทชองบอร์ ซึ่งใช้

เวลาก่อสรา้งนานถึง 15 ปี กษัตริย์หลายพระองค ์

จึงมักใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นตำหนกัที่ประทบัใน

หน้าร้อน และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เคยแปร

พระราชฐานมายงัปราสาทแห่งนี้บ่อยครั้งเพื่อล่าสัตว์และทอดพระเนตรการแสดงละคร   

(ระยะทางประมาณ  56  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรงุปารีส นครที่มากด้วยประวัติศาสตร์ท่ีรุ่งเรอืงและล่มสลาย เป็นเมืองผู้นำ

แห่งโลกแฟชั่น เมืองอันสวยสดด้วยศิลปะ และสวยที่สุดในโลกสำหรับอีกหลาย ๆ คน และมี

สถาปตัยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  179  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    ปารีส  (ลอ่งเรือบาตองมูซ + ชอ้ปปิง้) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านผ่านชมโอเปร่าเฮาส์ ย่านการค้า จนกระทั่งถึงกรองด์บูเลอวาดร,์ ประตูชยั, ชมทิวทัศน์

ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดบัโลก ที่ต้ังเรยีงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบ

ถนนราชดำเนิน ผ่านจัตุรสัแห่งความสามัคค,ี  โดมแองวาลิคสถานที่เก็บพระ

ศพของนโปเลียน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์ญ่ีปุ่น ฯลฯ มีเวลา

ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟลิ จากบริเวณหน้าโรงเรียนการทหาร หรือ

จตุรสัทรอคาเดโร จากนั้น นำท่าน ลอ่งเรอืบาตองมูซส์ เพือ่ชมสถานที่สำคัญ

คู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สรา้งด้วย

ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้กรุงปารีสมีความ

โดดเด่น เป็นนครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์นอร์

ทเทรอดามอันศกัดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่

สวยงามอย่างยิ่ง     

(***หมายเหตุ*** จะงดในกรณีทีน่ำ้ลน้ตลิง่ และมีเหตุการณน์ัดหยุดงาน) 
   

 (*****  อาหารกลางวัน  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ  *****) 
   

บ่าย นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจนี-

อเมริกันชื่อดงั เป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่

ที่สุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 

1793) มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยราชวงศค์าเปเทียง ตวัอาคารเดิมทีเคยเป็น

พระราชวังหลวง ซึ่งปจัจุบันเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่า 

ระดบัโลกเป็นจำนวนมาก  

จากนั้น มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง อาทิ น้ำหอม เสื้อผา้ กระเป๋า เครื่องสำอาง ณ 

ร้าน  Duty Free หรอื หา้งสรรพสินค้าชื่อดงั อาท ิแพรงตองส์ หรือ แกลลาร-ีลาฟาแยตต ์  

16.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ล เดอ โกล  ชานกรุงปารีส 

21.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ  ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์   โดยเที่ยวบินที่  EK 076 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 35 นาที) 

 

วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

06.30 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 372 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD._%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1._%E0%B9%80%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2336
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

- สกุลเงนิ  ฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

- ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดคีวาม / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิ้น ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่ฝรัง่เศส 
 

1. หนังสือเดนิทาง (Passport) ที่เหลอือายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  (***รูปสีฉากหลงัสีขาวเทา่นัน้***)  รูปใหมไ่ม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทั้งสองข้าง ... หากมีผมปรกหน้า 

ต้องใส่เจลหวีขึ้น หรือติดกิบ๊ 

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทกุชนิด 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กว่า 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน    (จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

** กรุณาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต ** 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบตัรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจบุนัที่ทำ + รายได้ 

5. พนักงานบรษิัท ... ถา่ยสำเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลัง 3 เดือน 

6. หลักฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) ที่มียอดเงินคงเหลอืในบัญชีไม่ควรตำ่กว่า 6 หลัก 

(หน้าชื่อเจ้าของบัญช ีและตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อยา่งน้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลือกบัญชทีีม่ีการเขา้ออกเงนิ

อยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชใีหถ้งึ 6 หลัก เพือ่ใหแ้สดงวา่มีฐานะการเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหตุ*** ถา้เปน็บัญชีเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณิชย์ / ยูโอบี / 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลัง 4 เดือน…1…ชุด 

7. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะตอ้งทำจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนญุาตให้บุตร

เดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชือ่และตรา

ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง…1…ชุด 

8. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 
 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกคา้จะเซน็ตห์รือไมเ่ซน็ต์กไ็ด้...) 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  สาทรซิตีท้าวเวอร์  (บีทีเอส ช่องนนทรี)  ชัน้ 12  ถ.สาทรใต้  กรุงเทพฯ  
 

 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตฝรัง่เศสไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

TLS จะกำหนดวนัสแกนลายนิว้มือให้ 

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ตอ้ง

มาตามวันนัดหมายของทาง TLS 

เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำตดิตัวไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิ่มเติม 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพ่ือมาจองควิย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วัน/เดือน/ปีเกดิ     สถานที่เกดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วันที่ออกหนังสือเดินทาง           วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์ฝรั่งเศส  9  วัน  (EK) 
 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ  89,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  81,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   14,500.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. คา่โรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเปน็ผลที่ทำให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกนัชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริม่ต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 40,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทัง้หมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วนั  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตจุำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สนิส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์...... แกรนด์ฝร่ังเศส  9  วนั (EK) .......วนัเดินทาง........................................................................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


