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BON VOYAGE FRANCE 8D5N BY EY 

BON VOYAGE FRANCE 8 วนั 5 คนื 
ปารสี มงแซงมเิชล รอ็ูอง โดวลิส ์ก็อง แซงมาโล ดน็ีอง แรนส ์น็องต ์ตรู ์ 

 

• ความงามของธรรมชาต ิศกึษาประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม และผลงานศลิปะของฝร ัง่เศส  

• สิง่มหศัจรรยข์องโลก มงแซงมเิชล วหิารครสิตจกัรชือ่ดงัทีต่ ัง้อยูบ่นเกาะกลางทะเล 

• เยีย่มชมความสงา่งามและอลงัการของพระราชวงัแวรซ์าย  

• ถา่ยภาพกบั หอไอเฟล แลนดม์ารค์ส าคญัของกรงุปารสี 

• ยอ้นรอยประวตัศิาสตรข์องกรงุปารสีทีจ่ตัรุสัคองคอรด์  

• ลอ่งเรอืชมเมอืงปารสีผา่นแมน่ า้แซน โดยเรอืชือ่ดงั บาโต มชู  

• ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ,่  หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่
 

แถมฟร!ี! แพ็คเกจ Test & Go 1 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก ราคาเด็ก 0-11ปี 

ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-22 พฤษภาคม 65 59,500 59,500 51,000 12,500 20  

แถมฟร!ี! 

แพ็คเกจ 

Test & Go 1 คนื 

21-28 พฤษภาคม 65 59,500 59,500 51,000 12,500 20 

28-04 มถินุายน 65 59,500 59,500 51,000 12,500 20 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

◼ FLIGHT  
DEPARTURE:     EY407   BKK-AUH     19.30 - 23.10  
      EY031 AUH-CDG 02.15 - 07.45 
RETURN       :    EY032 CDG-AUH 10.30 - 19.00 
      EY402  AUH-BKK 22.35 - 08.05  
 
 
 
 
16.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

19.30 น.    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD     

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407  

23:10 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 
 
 
 
 

 
02.15  น.       น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ EY031  

07.45  น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศ

ฝร ัง่เศส น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร 

จากนัน้ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืงรูอ็อง (Rouen) 

(ระยะทาง 156 กม./2 ชม. 15นาที)  ซึง่เป็นเมืองหลวงของ Upper 

Normandy และบา้นเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของ

ฝร่ังเศส เช่นจติรกร Géricault นักเขยีน Flaubert หรือ Jacques Rivette 

ผูส้รา้งภาพยนตร์ หนึ่งในตอนที่ส าคัญที่สุดในประวัตศิาสตร์ของ Rouen 

ไดแ้ก ่การทิง้ระเบดิในสงครามโลกครัง้ทีส่องและการพจิารณาคดี

ของ Joan of Arc นักบญุและวรีสตรชีือ่ดังของฝร่ังเศสทีม่บีทบาท

ส าคัญในสงครามรอ้ยปี น าทา่นเดนิทางสู ่ในใจกลางเมอืงเกา่ มหา

วิหารแห่งรูออง  (Cathédrale Notre-Dame) เป็นหนึ่งใน

วิหารแบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดและน่าประทับใจที่สุดในประเทศ

ฝรั่งเศส ตัง้อยู่บนถนนเสน้เดียวกับ หอนาฬกิาโกร-์ซอรล์อซ 

(Gros Horloge) นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้จากหอนาฬกิาไป

ยังมหาวหิารแห่งนี้ได ้โดยมหาวหิารแห่งรูอ็้องไดช้ือ่ว่าเป็น มหา

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานอาบูดาบ ี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – เมอืงรูออง -  มหา

วหิารแหง่รอ็ูอง -   หอนาฬกิาโกร-์ซอรล์อซ -  Abbatiale Saint-Ouen - โบสถ ์Eglise Saint-Maclou – เมอืง

โดวลิส ์– คฤหาสนส์ตราสเบอรเ์กอร ์-  ชายหาดโดวลิล ์– เมอืงก็อง                                อาหาร เทีย่ง,เย็น     

                                                                                                                  



 
 
 
 
 
 
 
 

วหิารทีส่งูทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส และเคยครองอันดับสิง่ปลกูสรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลกชว่งปี 1876 -1880 ตัว

มหาวหิารโดดเด่นดว้ยศลิปะแบบโกธคิ และการประดับตกแต่งทัง้ประตมิากรรม, จติรกรรม หรอืกระจกสอัีน

งดงามประณีตทัง้โบสถ์ Abbatiale Saint-Ouen ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นโบสถท์ีม่อีารามเบเนดกิตนิอันทรง

พลังของ Saint-Ouen และถอืเป็นงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ หอคอยของอาคารมยีอดเป็นสว่น

ทีเ่รยีกวา่ "มงกฎุแหง่นอรม์ังด"ี ดว้ยสดัสว่นอันใหญห่ลวงการตกแตง่ภายในดว้ยบันไดสามัคคขีองพระวหิารมี

พืน้ทีท่ีเ่งยีบสงบส าหรับการนมัสการทางจติวญิญาณ มหีนา้ต่างกระจกสอัีนประณีตถงึ 80 แห่งชว่ยใหแ้สง

สามารถกรองเขา้ไปในสถานทีศ่ักดิส์ทิธิไ์ด ้โบสถ ์Eglise Saint-Maclou อยู่ไม่ไกลจากมหาวหิารซึง่ถอื

ว่าเป็นอัญมณีของสถาปัตยกรรมโกธคิ Flamboyant ครสิตจักรสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1437 และอุทศิใหก้ับ 

Saint Malo อาคารสูงสองชัน้มเีฉลยีงตกแต่งทีม่ปีระตูไมยุ้คเรอเนสซองสป์ระดับประดาดว้ยภาพแกะสลัก

อยา่งประณีตในพระคัมภรีไ์บเบลิ 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตคาร (มือ้ที1่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโดวลิส ์(Deauville) (ระยะทาง 
93 กม./1.15 ชม.)  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเล จังหวัดกาลวา
โดส แควน้นอรม็์องด ีทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส โดย
เมอืงโดวลิลม์ชีือ่เสยีงโดง่ดังในฐานะเมอืงพักผ่อนตากอากาศ 
สไตลร์สีอรท์ เนื่องจากสภาพอากาศของเมอืงรมิทะเล และสิง่
ปลกูสรา้งตา่งๆภายในเมอืง ซึง่มคีวามสวยงามและเต็มไปดว้ย

บรรยากาศของความหรูหราตลอดทัง้เมือง จากนั้นน าท่าน
เทีย่วชมสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญและสวยงามของ เมอืงโด
วิลล์ (Deauville) เริ่มตน้ที่เก็บภาพความประทับใจกับ 
คฤหาสนส์ตราสเบอรเ์กอร ์(Villa Strassburger) หนึง่
ในสัญลักษณ์ของเมอืงโดวลิล ์บา้นหลังนี้ทีม่สีถาปัตยกรรม
นอรแ์มน วลิลา่ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1907 เป็นเจา้ของโดย
ครอบครัวของ Gustave Flaubert และHenri Rothschild 
ขายบา้นหลังนี้ ในปี  ค.ศ.  1924 ใหก้ับ Ralph Beaver 
Strassburger เพยีงเพราะภรรยาของเขาผดิหวังทีไ่มไ่ดเ้ห็น
ทะเลจากวลิล่า หลังจากทีน่ายสตราสเบอรเ์กอรเ์สยีชวีติ ปี
เตอรล์กูชายของเขาไดบ้รจิาคมันใหก้ับเมอืงโดวลิลเ์พือ่เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วในปี ค.ศ. 1980 จากนัน้ไปแวะถ่ายภาพ
กบัชายหาดโดวลิล ์(Deauville beach) ชายหาดประจ า
เมอืงทีม่ักมนัีกท่องเทีย่วและชาวฝรั่งเศสแวะมาพักผ่อนในวันหยุด คนส่วนมากมักมาอาบแดดอย่าง
สบาย อกีทัง้ชายหาดยังทีม่ทีางเดนิทีป่ดูว้ยไมก้ระดาน ชือ่วา่ Les Planches บรเิวณรมิถนนชายหาดยัง
มสีถานทีส่ าหรับชอปป้ิงอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจและพักผอ่นไดต้ามอัธยาศัยจนถงึ
เวลานัดหมาย พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงก็อง (Caen) (ระยะทาง 53 กม./ 1ชม.) เมอืงเล็กๆทางตอน
เหนือของแถบฝรั่งเศสทีม่คีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตรม์ายาวนานเพราะเป็นจุดยุทธศาสตรใ์น
สงคราม ท าใหเ้มอืงเล็กๆแหง่นีก้ลายเป็นแหลง่ประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญมากมาย  

เย็น         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตคาร (มือ้ที2่) 
      ทีพ่กั : ibis style Caen Centre Paul Doumer 3* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑ ์Memorial de Caen สถานที่บันทึกเรื่องราว
สงครามโลกครัง้ทีส่อง อนุสรณ์สถานแหง่นีอ้ทุศิใหก้ับประวัตศิาสตรข์องความรนุแรงและความขดัแยง้ที่

วนัทีส่าม        เมอืงก็อง - พพิธิภณัฑ ์Memorial de Caen -  L’Abbaye-aux-Hommes -  St Peter’s 

Catholic church - มงแซงมเิชล - เมอืงแซงมาโล - อาสนวหิารแซงมาโล - The Saint Vincent Gate -  ป้อม

ลาไรเน - ชายหาด Plage du Mole                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น        

                                                                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 

กันในศตวรรษที ่20 และสงครามโลกครัง้ที ่2 พพิธิภัณฑ์
เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มถิุนายน พ.ศ. 2531 
สถาปนกิผูอ้อกแบบสถานทีแ่หง่นีค้อื Jacques Millet โดย
มุ่งเนน้ความหมายไปทีค่วามเปราะบางของสันตภิาพเป็น
หลัก ท าใหม้ีธงของประเทศต่างๆประดับอยู่ดา้นหนา้
พพิธิภัณฑ ์และยังบอกเลา่เรือ่งราวเลวรา้ยของศตวรรษที ่
20 อกีดว้ย จากนัน้ไปต่อที ่L’Abbaye-aux-Hommes 
สร า้งขึ้นครั ้งแรกในสมัยของพระเจ า้วิล เลี่ยมที่  1 
จุดประสงคข์องการสรา้งโบสถแ์ห่งนี้คอืเพื่อไถ่บาปจาก
การแต่งงานกับลูกพี่ลูกนอ้งของพระองค์ โบสถ์ชายมี
บทบาทในประวัตศิาสตร์ของฝรั่งเศสหลายต่อหลายอย่าง ทัง้การถูกปรับปรุงต่อเตมิจากโบสถ์ที่มี
นักบวชอาศัยอยู่ใหก้ลายเป็นสถานทีส่ าหรับรับรองแขกส าคัญ, โรงเรียน หรือการเป็นทีห่ลบภัยของ
ชาวเมืองก็องในสงครามโลกครัง้ที่ 2 อีกดว้ย และใกล ้ๆ กับโบสถ์มีสถานที่ฝังพระศพของพระเจา้วิ
ลเลี่ยมที่ 1 ซึง่เสด็จสวรรคตในปี และราชนิีของพระองค์ ถูกฝังไวเ้คียงขา้งกัน ไปเก็บภาพความ
ประทับใจกันต่อที่ St Peter’s Catholic church หรือชื่อในภาษาฝรั่งเศสคือ L'église Saint-
Pierre สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และไดร้ับการต่อเตมิมาจนถงึศตวรรษที ่16 เป็นโบสถน์กิายโรมัน
คาธอลกิ เอกลักษณ์ของโบสถน์ี้คอื สถาปัตยกรรมอันผสมผสานระหว่างศลิปะโกธคิในสมัยต่างๆ และ
ศลิปะสมัยเรอแนสซองค ์โบสถแ์หง่นี้จัดอยูใ่นประเภทอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรใ์นปี พ.ศ. 2383 
อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพตามอัธยาศัย 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

เข้าชม  มงแซงมิเชล  (Mont Saint 
Michel) (ระยะทาง 125 กม./1.45ชม.) 
เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหา้มพลาดของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็นวหิารครสิตจักรทีต่ัง้อยู่
บนเกาะกลางทะเลชายฝ่ังแถบตะวันตกของ
ฝรั่งเศสในแควน้บัส-นอรม็์องด ีวหิารนี้ท ามา
จากหินแกรนิต อายุเก่าแก่นับพันปี ยอด
วหิารสงู 155 เมตรจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่
บนเกาะ หา่งจากฝ่ัง 600 เมตร ในสมัยกอ่น
การจะขา้มไปเกาะตอ้งรอน ้ าลด แต่ใน
ปัจจุบันมถีนนเชือ่มไปยังเกาะ ใหท้กทา่นได ้
ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมทีเ่มือ่รวม
กับสภาพแวดลอ้มแลว้ยังมีการออกแบบ
ผสมผสานระหว่างกอทิกและโรมาเนสก์
ผนวกรวมไปกับความเกา่แกม่ากเต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตร ์จงึท าใหใ้นปี ค.ศ. 1979 ไดร้ับ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และสถาปัตยกรรมโดยองคก์ารยเูนสโก
ยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกตะวันตกอกีดว้ย  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแซงมาโล (Saint Malo) (ระยะทาง 50 กม./1ชม.) มชีือ่เสยีงเรยีงนามวา่เป็น

เมอืงทีส่วยงามและเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวยโุรปเป็นพเิศษ จุดเดน่คอืบรเิวณตรงทา่เรอืจะถกูลอ้มรอบไป

ดว้ยก าแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า2 กม. ใหค้วามรูส้กึเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลัดเลย

ทีเดียว  จากนั้นน าท่านเที่ยวชม  อาสนวิหารแซง

มาโล (Cathédrale de Saint-Malo) หรือเรียกชื่อ

เ ต็ ม ว่ า  อ า ส น วิ ห า ร นั ก บุ ญ บิ เ ซ น เ ต แ ห่ ง แ ซ ง

ม า โล  (Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo) ใ น

ปัจจุบันมีฐานะ เ ป็นโบสถ์ประจ า เขตแพริช  นิกาย

โรมันคาทอลิก ซึ่งในอดีตเคยมีฐานะเป็นอาสนวิหาร

ประจ ามุขมณฑลแซงมาโล ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1146  อาสน

วิหารนี้ตั ้งอยู่ที่เมืองแซงมาโล สรา้งขึ้นเพื่ออุทิศแด่



 
 
 
 
 
 
 
 

นักบุญบิเซนเตแห่งอู เอสกา  อาสนวิหารนี้มีความ

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ตั ้ ง แ ต่ โ ร

มาเนสก ์กอทกิ และฟ้ืนฟูศลิปวทิยา ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น

อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1910 จากนัน้

ไปเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ ประตูเมอืงของแซง

มาโลนั้นมีชื่อว่า The Saint Vincent Gate เริ่มสรา้ง

ขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 และเสร็จในศตวรรษที ่18 ประตู

เมอืงนี้เป็นทางเขา้ไปสู่ตัวเมอืงเก่าหรอื Old Town ของ

แซงมาโล สามารถซมึซับความเกา่แก่และความสวยงาม

ของประตูเมอืงจากดา้นนอกแลว้ ยังสามารถเดินขึน้บันไดไปชมววิดา้นบนไดอ้กีดว้ย เดนิตามทางบน

ประตเูมอืงไปเรือ่ยๆจะไปเจอววิรมิทะเล เป็นอกีจุดชมววิอกีจุดหนึง่ที่ไม่ควรพลาดจากนัน้พาทกุทา่นไป

ที ่ป้อมลาไรเน Fort la Reine  คอืป้อมปราการกลางทะเล สรา้งมาทางการทหารสมัยกอ่น ลักษณะ

คลา้ยปราสาทหนิ มีความเก่าแก่และสวยงาม ตรงนี้จะใหท้่านไดถ้่ายรูปจากดา้นนอกและใหเ้ดนิชม

บริเวณโดยรอบได ้ จากนั้นอิสระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ชายหาด Plage du Mole 

ชายหาดเล็กๆ ทีม่เีสน่หร์ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากเล็กๆนอ้ยๆ ชายหาดแหง่นี้จะ

ดงึดูดผูท้ีร่ักการเดนิ ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นไปรอบๆหาดแห่งนี้ประกอบดว้ยเปลอืกหอยเล็กๆมากมาย 

จากนัน้น า  

เย็น         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 
       ทีพ่กั : ibis Saint Malo Plage 3* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 
 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดน็ิอง (Dinan) (ระยะทาง 33 กม./ 40 นาท)ี เมอืงเกา่แกเ่ล็กๆทีต่ัง้อยูบ่นรมิหนา้

ผารมิแมน่ ้า Rance จะมองเห็นแมน่ ้าได ้ บา้นสว่นใหญจ่ะเป็นแบบคลาสสคิ เมอืงนี้ข ึน้ชือ่ในเรือ่งอาหาร

ทะเล เเละเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกวา่ Le cidre เครือ่งดืม่ทีก่ลั่นจากน ้าแอปเป้ิลทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลล์

เล็กนอ้ย ไปเก็บภาพความประทับใจกันต่อที ่Porte du Jerzual ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีด่ังทีสุ่ด และยัง

เป็นถนนทีน่่าเป็นถา่ยรูปทีส่ดุดว้ยในเมอืง ถนนสงูชนัทีค่อ่นขา้งสงูชนัแหง่นี ้และยังเป็นตรอกเกา่แกข่อง

เมอืงนี้ เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนอันงดงามและแผงขายของของศลิปิน ลงมาแลว้ย่านรมิรัว้ก็สวยมากและ

เหมาะมากส าหรับเดนิเลน่ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เทีย่วชมเมอืงเล็กๆตามอัธยาศัย จากนัน้พาทา่นไปตอ่

ที่ เดอะ บาซลิลคิ เซนต ์ซาวเวยีร ์the Basilique Saint Sauveur เป็นโบสถ ์cathedral สรา้ง

เป็นแบบกอทคิยุคแรกๆ เสน่หข์องทีน่ี้คอืหนา้ต่างกระจกขนาดใหญ่ภายใน ตกแต่งดว้ยซุม้ต่าง ๆซึง่

วนัทีส่ ี ่        เมอืงแซงมาโล  - เมอืงดน็ิอง - Porte du Jerzual - เดอะ บาซลิลคิ เซนต ์ซาวเวยีร ์- ปราสาทดน็ี

อง – เมอืงแรนส ์- Cathedrale Saint-pierre de Renne – Portes Mordelaises - ที ่Place de la Mairie – 

เมอืงน็องต ์- Place Royale -อาสนวหิารน็องต-์ Château des ducs de Bretagne -ยา่น Bouffay -  เมอืงตรู ์                                                                                                                                 

----                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                          



 
 
 
 
 
 
 
 

โบสถน์ี้อยู่ใจกลางของเมอืง ใหท้่านไดช้มความมหัศจรรยท์ีอ่ยู่มากว่า 700 ปีภายใตก้ าแพงของโบสถ ์

ปราสาทดน็ีอง (Château de Dinan) เป็นปราสาททีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงดน็ีอง หอและประตูของปราสาท

เป็นส่วนหนึ่งของก าแพงปราสาททีย่าว 2,600 เมตรทีย่ังคงลอ้มรอบบรเิวณเมอืงเก่าอยู่  ตัวปราสาท

ลอ้มรอบดว้ยคูปราสาท ตัวปราสาทเชือ่มกับภายนอกดว้ยสะพานชัก รอบก าแพงมีช่องซัดอาวุธทีย่ืน่

ออกมาจากตัวก าแพงลอ้มรอบ เพือ่ใชใ้นการตอ่สูก้ับขา้ศกึทีอ่าจจะลอ้มปราสาทหรอืพยายามเขา้โจมตี

ปราสาท ปราสาทไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี ค.ศ. 1886 ในปัจจบุัน

ปราสาทเป็นของเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑท์อ้งถิน่  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแรนส ์(RENNES) (ระยะทาง 53 กม./1 ชม.) เที่ยวชมและเก็บภาพความ

ประทับใจที ่ Cathedrale Saint-pierre de Renne สถานทีน่ี้ถูกใชเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมอืงมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่6ทีน่ี่ก็ถูกตกแตง่ใหม่ทัง้หมด โดยใชป้นูฉาบผนังและเคลอืบดว้ยสทีองเป็นสว่นใหญ่ อกีทัง้

ยังมกีารวาดภาพตกแต่งเพือ่ใหด้หูรูหรายิง่ขึน้ โดยไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากรัฐสภาประจ าเมอืงแรนส์

น่ันเอง แวะถ่ายภาพกับ Portes Mordelaises ประตูเมืองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ที่ก าแพงเมืองเก่าโดย

รัฐบาลยังคงฟ้ืนฟแูละตอ่เตมิใหค้งสภาพเดมิเสมอ อสิระชอ้ปป้ิงที ่Place de la Mairie ลานทีต่ ัง้ของ 

Hall town และโรงละครตา่งๆ ใหท้า่นชมบรรยากาศและเลอืกซือ้ของฝากไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงน็องต ์(ระยะทาง 112 กม./
1 ชม. 30 นาท)ี  ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าลัวรท์างตะวันตก
ของฝรั่งเศส ราว 50 กิโลเมตรจากฝ่ังมหาสมุทร
แอตแลนติก น็องต์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นที่หกของ
ฝรั่งเศส ขณะที่เ ป็นล าดับที่แปดเมื่อนับจ านวน
ประชากร 804,833 คนในปี ค.ศ. 2008 น็องต์เป็น
เมืองส าคัญทางประวัตศิาสตร์ของอดีตจังหวัดบริ
ตานี และยังคงมวีัฒนธรรมทีส่มัพันธก์ันอยูใ่นปี ค.ศ. 
2004 นติยสารไทมบ์รรยายน็องตว์่าเป็น "เมอืงทีน่่า
อยู่ที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆ ในยุโรป  เที่ยวชม
สถานทีท่่องเที่ยวส าคัญของเมอืง เริม่ตน้ที ่Place 
Royale จัตุรัสนี้เป็นหัวใจของเมืองน็องต์ ตัง้โดด
เด่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมือง และลอ้มไปดว้ย
น ้าพุทีส่วยงาม สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ 2408 กลางจตรุัส
มีน ้ าพุที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การเดินเรือของ
เ มื อ ง  อ า ส น วิห า ร น็ อ ง ต์  (Catherdral of 
St.Peter and St.Paul of Nantes) หรอืมชีือ่เต็ม
ว่า อาสนวหิารนกับุญเปโตรและนกับุญเปาโล
แหง่น็องต ์เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลกิและที่ตัง้
ของมุ ขนายกปร ะจ า มุ ขมณฑลน็องต์  ตั ้ง อยู่
ที่ปลัสแซ็ง-ปีแยร์ (Place Saint-Pierre) สรา้งขึ้น
เพือ่อุทศิใหแ้ก่สองอัครทูตส าคัญ คอื นักบุญเปโตร
และนักบญุเปาโล อาสนวหิารน็องตไ์ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1862 
อาสนวหิารแห่งน็องตส์รา้งขึน้บนพื้นที่วหิารเดมิที่
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เริม่กอ่สรา้งตัง้แต่
ปี ค.ศ. 1434 จนแลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ.1891 โดยใช ้

เวลาสรา้งรวมทัง้สิน้ถงึ 457 ปี อาสนวหิารอันเป็น
อาคารขนาดใหญ่มาก เริม่สรา้งในสมัยทีเ่มอืงน็องต์
และภูมิภาคเบรอตาญ  ซึ่งมีความร ่ า ร วยทาง
เศรษฐกจิ Château des ducs de Bretagne  
เป็นปราสาทขนาดใหญ่ เป็นศูนยก์ลางของจังหวัด
ประวัตศิาสตรข์องบรติตานี เป็นทีพ่ านักของดยกุแห่
งบรติตานีระหว่างศตวรรษที่ 13 และ 16 ต่อมาได ้



 
 
 
 
 
 
 
 

กลายเป็นทีพ่ านักของเบรอตง ของราชวงศฝ์รั่งเศส ปราสาทแห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์
สถานทางประวัตศิาสตรโ์ดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสตัง้แตปี่ ค.ศ. 1840 ปัจจุบันปราสาทแหง่นี้เป็น
ทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรน็์องต์ ยา่น Bouffay เป็นย่านประวัตศิาสตรข์องตัวเมอืง  ปัจจุบัน 
Bouffay เป็นยา่นทอ่งเทีย่วมากทีม่ผีูม้าเยีย่มมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของ Nantes รายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร 
รา้นเครป และบารม์ากมาย ซึง่ท าใหส้ถานบันเทงิยามค ่าคนืทีวุ่่นวายโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาหอ์กี
ดว้ย  
จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงตูร ์(ระยะทาง 16 กม./3 ชม.)  เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมภิาคCentre-Val de Loireของฝรั่งเศส มปีระชากร 135,787 คนในปี 2560 ในขณะทีป่ระชากรของ
เขตมหานครทัง้หมดอยู่ที ่495,379 คน ตูรต์ัง้อยู่บรเิวณตอนล่างของแม่น ้าลัวร ์ระหว่างOrléansและ
ชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ เดมิชือ่ ตรูเ์ป็นเมอืงแรกของอตุสาหกรรมผา้ไหม  

เย็น          รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) 
      ทีพ่กั : Ibis Tours Centre Giraudeau 3* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูต่ัว เมอืงตูร ์(Tours) (ระยะทาง 127 กม./ 1 ชม.30 นาท)ี  มหาวหิารเซนต์

มารต์นิ เป็นมหาวหิารนิกายโรมันคาธอลกิ ที่อุทศิใหก้ับนักบุญมาร์ตนิแห่งตูร์ซ ึง่มีการสรา้งหลุมฝังศพ

ไว ้ มหาวหิารแห่งนี้ก่อตัง้ขึน้ที่นี่ในศตวรรษที่ 5 (ถวายในปี 471) บนที่ตัง้ของโบสถเ์ก่า เป็นครัง้แรกใน

ชมุชนของพระสงฆภ์ายใตเ้จา้เจา้อาวาสแหง่เซนตม์ารต์นิ มหาวหิารในยคุกลางพังยับเยนิระหวา่งการปฏวิัติ

ของฝรั่งเศส และไดท้ าการซอ่มแซมโบสถปั์จจุบันในระหวา่งปี พ.ศ. 2429 ถงึ พ.ศ. 2467 โดยสถาปนกิชาว

ฝรั่งเศสVictor Laloux ในสไตล์นีโอไบแซน

ไทน์  อาสนวิหารน ักบุญกา เซียงแห่ง

ตู ร ์  (Cathédrale Saint-Gatien de 

Tours) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิก  เป็น

ทีต่ัง้ของมขุนายก ประจ ามขุมณฑลตรู ์ สรา้งขึน้

เพื่ออุทิศใหนั้กบุญกาเซียงแห่งตูร์ อดีตมุข

นายกผูก้อ่ตัง้มุขมณฑลตรูใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่3 

อาสนวหิารแห่งตูร์ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์

สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อ ปี  ค.ศ. 1862 

พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ย่าน Vieux Tours 

หรอื Old Tours เป็นศูนยก์ลางประวัตศิาสตร์

ของTours ซึง่รวบรวมเรื่องราวของเขตต่างๆ 

มากมาย และปัจจุบันย่านนี้เป็นส่วนทีม่นัีกท่องเทีย่วมากที่สุดของเมอืง ไดร้ับการบูรณะและปรับปรุงใหม่

ทัง้หมด สามารถเลน่ไปตามถนนทีป่ดูว้ยหนิจะพบกับความประทับใจกับบา้นไมค้รึง่หลังทีส่วยงามในยคุกลาง

, บา้นสไตลโ์รมาเนสกห์รอืกอทกิ ตลอดจนคฤหาสนท์ีเ่รยีงรายอยูร่มิถนนในเขตเมอืงเกา่ 

จากนัน้พาทกุทา่นเขา้ชม พระราชวงัช็องบอร ์(Château de Chambord) (ระยะทาง 78 กม./ 1 ชม.) 

ซึง่เป็นอกีหนึ่งสถานที่ส าคัญทีไ่ดร้ับอทิธพิลจากผลงานของเลโอนาร์โด ดา วนิช ี"จติรกรระดับพรีเมียร์ 

สถาปนิก และวศิวกรของกษัตรยิ"์ ปราสาททีม่ป้ีอมปราการมอีายุยนืยาว ตรงกลางอาคารหลักท าใหผู้ม้า

เยีย่มชมตกตะลงึดว้ยยอดแหลมของหอคอยสงูตระหง่านทัง้สีแ่หง่ เป็นทีรู่จ้ักกันในชือ่ “ดอนจอน” และเป็น

วนัทีห่า้         เมอืงตูร ์– มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ - อาสนวหิารนกับุญกาเซยีงแห่งตูร ์- ย่าน Vieux Tours - 

พระราชวงัช็องบอร ์- เมอืงปารสี – หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- จตัรุสั

คองคอรด์ - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต  ์                                                                  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น        

                                                                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ของอ านาจทางการทหาร ภายในอาคาร หอ้งโถงกวา้งขวางสีห่อ้งเป็นรูปไมก้างเขนกรกีทีม่แีขน

เท่ากัน ซึง่ตรงกลางมบัีนไดเวยีนคู่อันเลือ่งชือ่ บันไดเวยีนเกลยีวคู่ บันไดทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังประกอบดว้ย

แกนกลางทีเ่ป็นโพรง และบดิและพลกิดา้นขึน้ไปอกีขัน้ เป็นทางลาดเป็นเกลยีวคูซ่ ึง่ใหบ้รกิารทีพ่ืน้หลักของ

อาคาร  ผูช้มในปัจจุบันยังคงหลงเสน่หเ์หมือนในสมัยโบราณ อกีทัง้ยังมหีอ้งใตด้นิ ใหท้กุทา่นเขา้สูจ่ักรวาล

แห่งอัจฉรยิะ เดนิเล่นที่บันไดเวียนเกลียวคู่ที่มีชือ่เสยีง ชมผลงานศลิปะ 4,500 ชิน้ปราสาทที่ไดร้ับการ

ตกแตง่ใหม ่และหอ้งพักกวา่ 60 หอ้งทีเ่ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ชม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 



 
 
 
 
 
 
 
 

จกนัน้น าทกทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (ระยะทาง 178 กม./ 2 ชม. 30นาท)ี เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงแหง่

ศลิปะ ท าใหป้ารสีเป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยความโรแมน

ตกิ โรงเรยีนสอนศลิปะชือ่ดังของโลกก็อยูท่ีน่ี่เชน่เดยีวกัน 

และภาพวาดส่วนมากลว้นสื่อถึงผูค้นและทัศนียภาพที่

สวยงามของปารสี สถาปัตยกรรมโดดเดน่ ไมเ่หมอืนทีไ่หน

ในโลก และการออกแบบผังเมอืงทีด่ ีท าใหป้ารสีเป็นเมอืง

ที่สวยงามอันดับตน้ๆของโลก จากนั้นพาทุกท่านไปเก็บ

ภาพความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในปารีส 

เริม่ตน้ที ่หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์

มาร์คส าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสรา้งโดย

โครงเหล็กทัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบ

กับตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูก

ตัง้ตามชือ่ของสถาปนกิทีค่นออกแบบชือ่ว่า “กุสตาฟ ไอ

เฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝรั่งเศสใน

ยุคนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการกอ่สรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ 

หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลอง

วันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิัตปิระเทศฝรั่งเศส และ

เพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่รวมถงึความส าเร็จในยคุ

อตุสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ ในจุดถา่ยรูป

หอไอเฟลทีด่ทีีส่ดุคอืลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de 

Chaillot ที่อยู่ใกล ้ๆ กับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพา

ทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟล

แบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน ไปต่อกันที่ 

ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) หรอืเรยีกเต็มๆ

ว่า อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรม

ทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มอีายกุวา่ 200 ปีสรา้งขึน้

ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตร

และมคีวามลกึถงึ 22 เมตรถกูจัดอันดับเป็นประตชูยัทีใ่หญ่

อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 

ไดร้ับชยัชนะจากยทุธการเอาสเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลากอ่สรา้ง

ยาวนานกวา่สามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหม่ทีด่ัดแปลงมา

จากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใชรู้ปป้ันแกะสลัก

จากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็น

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการ

เสยีสละแกว่รีชนทหารกลา้ทีท่ าเพือ่ประเทศฝรั่งเศส ตอ่มา

ถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลก

ครัง้ที ่1 ซึง่ในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนรินามทีท่ า

เพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ 

(Champs Elysees)  เป็นหนึง่ในถนนทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนยก์ารคา้ระดับพรเีมยีม แหลง่

รวมสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลกทกุแบรนด ์รา้นอาหารทีม่คีวามหรหูราอลังการ ถอืวา่เป็นยา่นธรุกจิทีส่ าคัญของ

กรุงปารสี ยา่นการคา้ทีม่คีา่เชา่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก และยังถกูจัดอันดับใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึสว่น

ใหญ่บนถนนฌ็องเซลเิซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศลิปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art 

Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว จากนัน้พาท่านไปเยีย่มชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre 



 
 
 
 
 
 
 
 

Museum)  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของ

เมอืงปารสี จากผลงานทีจ่ัดแสดงไปจนถงึความเก่าแก่และ

ยิ่งใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญ

ระดับโลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 ก่อนทีจ่ะถูกขยาย

ใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre 

Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปพทีท่รงคุณค่า

ไวม้ากกว่า 400,000 ชิ้น แต่น ามาจัดแสดงใหช้มเพียง 

40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้ถูกเล่า

ต่อกันมาว่าเป็นสมบัตจิากการทีฝ่รั่งเศสน ามาจากประเทศที่

ต น ช น ะ ส ง ค ร า ม  จ า ก นั้ น พ าทุ ก ท่ า น ไ ปที่  จ ัตุ ร ัส

คองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่ง

ความทรงจ าทางประวัตศิาสตรใ์นกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์

ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของ

ฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสรา้งขึ้นในสมัยของพระเจา้

หลุยสท์ี่ 15 โดยสถาปนิกชือ่ Jacques Ange Gabriel และ

สรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่ประดษิฐานพระบรมรูปทรง

มา้แต่ถูกท าลายโดยพระเจา้หลุยส์ที่ 16 พรอ้มกับการน า

เครือ่งประหารชวีติกโิยตนิ (Guillotine) มาตัง้แทน อกีสิง่ที่

น่าใจคือ ประตมิากรรมน ้าพุ Fontaine de Jacques Hirtoff 

ทีต่ัง้สง่าอยูภ่ายในจตรุัสคองคอรด์ อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกล

เลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูที่

มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.

1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของ

โลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่รา้นคา้ขาย เสือ้ผา้เล็กๆ ที่

หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานไดม้กีารขยับขาย

พืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจา่ยใชส้อย มบัีนทกึวา่เป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสดุมาก 

ซึง่ในปัจจุบัน Galleries Lafayette มสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ 

ทัง้หมด 61 แหง่ 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) 
ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ด่งดังมากของฝรั่งเศส นัน้ก็คอื เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย 

(Versailles Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็น

พระราชวังทีม่คีวามยิง่ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อกีทัง้ยังไดร้ับการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 

และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศลิปิน

ชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวัง ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) 

วนัทีห่ก         เมอืงปารสี – พระราชวงัแวรซ์าย - ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มชู - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่                                                                                                           

– เมอืงปารสี                                                                                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง        

                                                                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 

โดยแบง่ออกเป็นสว่นใหญ่ๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก ่The Palace หรอืดา้นในของพระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 700 

หอ้ง ไม่ว่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอืน่ๆ แต่ไม่มหีอ้งน ้าแมแ้ต่เพยีงหอ้ง

เดยีว , หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุในพระราชวัง และมชีือ่เสยีงโดง่ดังมาก

ทีส่ดุ ถูกกอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 บาน เมือ่เปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่

สวยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ลีวดลายเหมอืนเขาวงกต ประดับประดาดว้ย

ตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มปีระตมิากรรมและหนิอ่อนโดยไดร้ับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีก

โรมัน, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตัวเนต และสวนดอกไม ้

สว่นตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพักผ่อนและใชช้วีติเรยีบง่ายแบบ

คนธรรมดาทั่วไป  

  เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรอืชมแม่น า้แซน 

โ ด ย  บ า โ ต  มู ช  ( Bateaux-Mouches) 

(ระยะทาง 17 กม./ 30นาท)ี ลอ่งเรอืชมเมอืงรอบ

ละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกีย่วกับประวัติ

เมอืงปารสีตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสอง

ขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ไม่วา่จะ

เป็น มหาวหิารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล พพิธิภัณฑ์

ลฟูร ์เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย

ที่  เ อาท์เ ล็ท  ลาว ัล เล่  (La Vallée Village 

Outlet)  (ระยะทาง 41 กม./ 1 ชม.) เป็นเอาท์

เล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดย

จ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างนอ้ย 30 

เปอรเ์ซ็นต ์และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกัน ท าให ้

เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดย

ปัจจบัุน เอาทเ์ล็ทลาวัลเลม่สีนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยูห่ลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่ในแบรนดท์ีไ่ดร้ับ

ความนยิมใน และยังม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กัน เดนิทางกลับสู ่

เมอืงปารสี (ระยะทาง 62 กม./ 1 ชม.) 

  เย็น   อสิระอาหารเย็น เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (BOX SET) (มือ้ที1่4) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ปารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

วนัทีเ่จ็ด       เมอืงปารสี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีแวะพกั

เปลีย่นเครือ่ง                                                                                                                 อาหาร เชา้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  

  19:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22:35 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 
 
 
 
 

 08:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update: 18/3/2565 

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

 

หมายเหตุ : เง ือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ รวมถงึ

ข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จากหน่วยงานรฐัท ัง้

สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 22 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนีครบถว้น

มาแลว้  

4. หลักฐานการจองโรงแรม Test and Go 1 วัน พรอ้มการตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศฝรั่งเศส

ไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวัคซนี และรายละเอยีดของการฉีดวัคซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได ้ดงันี ้

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 28 วัน 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งไดร้ับเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดร้ับ Pfizer, Moderna เป็นเข็มที ่2    

     เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ส าหรับผูท้ีเ่คยตดิ 

     เชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผา่นแอปพลเิคชนัหมอพรอ้ม 

► เตรยีม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลเิคชนัหมอพรอ้มหมด Digital Health Pass   

► เมือ่เดนิทางถงึฝรั่งเศสดาวนโ์หลด EU Digital QR CODE วัคซนีจากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม เพือ่มาใชก้บัแอปพลเิคชัน่ 

TouristANTICOVID ของประเทศฝรั่งเศสได ้(ใชใ้นการเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นคา้ และรา้นอาหารในประเทศฝร่ังเศส) 

วนัทีแ่ปด       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



 
 
 
 
 
 
 
 
► เตรยีมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบรษัิทเตรยีมให)้  

 

**เอกสารมกีารและข ัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรณุาอพัเดทอกีคร ัง้กอ่นการเดนิทาง** 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตัวรวมถงึแบบฟอร์ม Immigration และอัปโหลดเอกสารที่จ าเป็นตามรายละเอียด

ขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 
2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test and Go” ยังคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม 1 คนื เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
ข ัน้ตอนที ่5ฃ4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 

15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (25,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้



 
 
 
 
 
 
 
 

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ย

พักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักใน

เมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-

91  หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ  ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง  และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลมุการ

รักษาเท่านัน้   ) เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลมุ  (ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้ 

กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทาง

เท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่าน

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตาม

รายการทัวร ์

8. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน 

9. แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 5,500 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถท่านละ 60 EUR หรอืประมาณ 2,300 บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความ

ประทบัใจจากทา่น 
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบรายบคุคล 

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า

ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่

ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรดด าเนนิการ

ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่

ใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่

น าไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม

กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม

ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 

จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจบัุน   โดย

ระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนาม

ผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน 

พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ใน

กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน 

เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสีว่นตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับ

ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร 

(Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor) ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) 

และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์

ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก

ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็นจรงิ ทา่น

อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! 

หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์

ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้



 
 
 
 
 
 
 
 

ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอื

ใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่หรอืพ านักอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่ค ารอ้งวซีา่ฝรั่งเศส 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุัน กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 



 
 
 
 
 
 
 
 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

16. ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

17. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทัินตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไมร่ับผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่สถานทูต 

เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้ง

กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นใหช้ดัเจน 

(ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


