
 
 

รหัสโปรแกรม : 22488  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

เที่ยวประเทศฝรั่งเศสเมืองแห่งแฟชั่น ดินแดนที่สวยงามทั้งสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม 
ดื่มด่ำและสัมผสับรรยากาศวิหารมงต์แซงตม์เิชล 

เที่ยวก็อง - แซงต์มาโล - แรนส์ - น็องส์ - อองเช่ร์ - ตูร ์- แวรซ์าย - ปารีส 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์และพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซน 

ที่พักใจกลางกรุงปารีส ช้อปป้ิงจุใจสินค้าปลอดภาษีและเอ๊าทเ์ลต็ 
 



บริษัทฯ ขอนำเสนอรายการทัวร์ฝรั่งเศสยอดนิยมและเส้นทางแสนสวย ให้ท่านได้รับความ
สะดวกสบายของบริการของสายการบินตลอดเที่ยวบิน และท่องเที่ยวกับสถานที่ต่างๆ พระราชวังแวร์ซายส์ 
พระราชวังอันแสนโรแมนติค, มงต์แซงต์มิเชล หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก
, ลิ้มรสหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อและรสชาดแท้ๆ ของฝรั่งเศส , ถูกใจกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนม
มากมายพร้อมทั้งสินค้าปลอดภาษี, ปารีสพักในเมือง ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มอิ่มในวันอิสระ และมี
เวลาอร่อยกับอาหารและขนมร้านดังต่างๆ ที่ท่านเลือกทานได้เอง กับวันสุดพิเศษของท่าน.. 
ปารีส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนแวร์ซายส์

พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากพรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ตชื่อดัง 
ก็อง เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของแถบฝรั่งเศสที่เป็นทางผ่านไปยัง Mont Saint Michael มี

ความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มายาวนานเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในสงครามแห่งนอร์มัง
ดีในปี ค.ศ.1944 

มงต์แซงมิเชล หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั่งแถบ
ตะวันตกของฝร่ังเศสในแคว้นบัส-นอร์ม็องดี 

แซงต์มาโล เมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สองก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี 

แรนส์ เมืองหลวงแห่งแคว้นบริตตานีเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และมีความหลากหลาย
ของศิลปะในสมัยยุคกลาง 

น็องส์ เมืองชายฝั่งทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศส ห่างมหาสมุทรแอตแลนติกเพียง 50 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำลัวร์และเมืองที่ใหญ่เป็นที่หกของฝรั่งเศส 

อองเช่ร์ เป็นเมืองเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ผ่านประวัติศาสตร์มาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ยุคกลาง 
ยุคเรเนซองค์ ยุคปฏิวัติฝร่ังเศส จนมาถึงสงครามโลก และยุคปัจจุบัน 

ตูร ์ เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันครั้งหนึ่งเคยถูก
ยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย 

แวร์ซายส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส เป็น
เมืองที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย 

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



วันแรก  สุวรรณภูมิ   
 
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 ROW T เคาน์เตอร์สาย

การบิน Emirates เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
(กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน 
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ย์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อ
เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 
 

วันที่สอง ดูไบ - ปารีส 

 
01.05 น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK385 
 *พีเรียด 6-16 เม.ย. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 01.15 น. ถึงสนามบินดูไบ เวลา 04.45 น.* 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบ

เวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 
07.50 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดย Emirates เที่ยวบินที่ EK073 
 *พีเรียด 6-16 เม.ย. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 08.20 น. ถึงสนามบินปารีส เวลา 13.30 น.* 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองแห่งแฟชั่นและ
ความโรแมนติค ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชม
มหานครปารีสโดยรอบ เริ่มจากเก็บภาพของหอคอยไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหาร
หรือจัตุรัสทรอคาเดโร, แวะถ่ายรูปกับประตูชัยแห่งจักรพรรดิ 
นโปเลียนหรือ Arc De Triomphe ณ จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ผ่านชมถนนชองเอลิเซ่ย่าน
หรูหราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมือง
แวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสา
หินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียิปต์, โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน 
เป็นต้น 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร Chez Eduard ให้ท่านได้ลิ้ม
รสเมนูหอยเอสคาโกอาหารเรียกน้ำย่อยสุดหรูหราของฝรั่งเศส และให้ท่านเลือกเมนูจาน



หลักไม่ว่าจะเป็น Grilled Beef, Duck with Orange Sauce, Roasted Lamb หรือว่า 
Salmon 

จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ปารีส - ก็อง - มงต์แซงต์มิเชล 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองก็อง Caen เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของแถบฝรั่งเศสที่เป็นทางผ่าน
ไปยัง Mont Saint Michael เมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มั งดีที่ มีความสำคัญทางด้ าน
ประวัติศาสตร์มายาวนาน นำท่านผ่านชมเมืองเก่าแก่ก็องแห่งนี้ที่มีอายุและเรื่องราวสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี และยังเป็นเมืองสำคัญที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในยุทธการแห่ง
นอร์มังดีในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี ค.ศ.1944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Hippopotamus Restaurant 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่มงต์แซงต์มิ เชล Mont Saint Michael (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล
ชายฝั่งแถบตะวันตกของฝรั่งเศสในแคว้นบัส-นอร์ม็องดี สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมทการท่องเที่ยว
ของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่
บนเกาะกลางน้ำ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Le Relais du Roy Restaurant 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ  4 ดาว Hotel Mercure Mont Saint Michel หรือระดับ

เทียบเท่า 
 

วันที่สี่  มงต์แซงต์มิเชล - วิหารมงต์แซงต์มิเชล - แซงต์มาโล 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่าน เข้าชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพื่อชมความมหัศจรรย์และความงดงามของมงต์แซงต์มิเชล 

ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่ง
ในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส 
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านเดินชมวิหารมงต์แซงมิเชล 
Abbey du Mont St Michel ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิค และชมตัวเมืองเก่ามงต์แซงต์



มิเชลที่มีป้อมปราการล้อมรอบ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนเส้นเดียวของ
เกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกหลากหลายร้าน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง La Confiance Restaurant  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล St.Malo เมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัว

เมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สองก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี  
ผ่านชมตัวเมืองแซงต์มาโลที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำรองซ์ เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการ
คมนาคมมาตั้งแต่ในอดีต และในสมัยนั้นมีโจรสลัดที่คอยเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากเรือสินค้า
ของอังกฤษ ซึ่งในช่วงสมัยล่าอาณานิคม Jacques Cartier ผู้ค้นพบประเทศแคนาดาก็มา
จากเมืองแซ็ง-มาโลแห่งนี้ เมืองแซงต์มาโลแห่งนี้มีจุดเด่นตรงที่มีกำแพงอยู่โดยรอบ 
โดยเฉพาะตรงท่าเรือจะถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 
กิโลเมตร  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Hotel France et Chateaubriand Brasserie 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดับ

เทียบเท่า 
 

วันที่ห้า แซงต์มาโล - แรนส์ - น็องต ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่าน เดินทางสู่เมืองแรนส์ Rennes เมืองหลวงแห่งแคว้นบริตตานีเป็นเมืองที่อุดมไปด้วย

สถาปัตยกรรม และมีความหลากหลายของศิลปะในสมัยยุคกลาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะตัว 
ชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์และโรงละครของเมือง และผ่านชม
มหาวิหารแรนส์ Saint-Pierre Cathedral อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพ่ือ
อุทิศให้แก่นักบุญเปโตร 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง La Paix Rennes Restaurant 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองน็องต์ Nantes เมืองชายฝั่งทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศส ห่าง

มหาสมุทรแอตแลนติกเพียง 50 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำลัวร์และเมืองที่ใหญ่เป็นที่หก
ของฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านชมเมืองน็องต์โดยมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญคือปราสาทดยุกแห่งบริตตานีหรือปราสาทดินองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น



อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1886 แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่มีจัดแสดงโชว์ของสะสมมากกว่า 850 ชิ้น ผ่านชมมหาวิหารแซ็งต์-ปิแยร์ ที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติฝรั่งเศส โดยช่วงศตวรรษที่ 16 ได้รับความเสียหายจาก
สงครามศาสนาระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ ต่อมาศตวรรษที่ 17 ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
อย่างที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้นิตยสารไทม์ยังได้ยกย่องให้น็องต์เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดใน
ยุโรปในปี 2004 และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ บิสกิต Biscuits 
LU และ Le petit Beurre 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง La Loco Restaurant 
จากนั้น นำท่านเข้าสูท่ี่พักระดับ 4 ดาว Novotel Nantes Centre Bord de Loire / Radisson 

Blu Nantes หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก น็องต์ - อองเช่ร์ - ตูร ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่าน เดินทางสู่เมืองอองเช่ร์ Angers (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อีกเมือง

ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ห่างจากปารีสประมาณ 300 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่
บนสองฟากฝั่งของแม่น้ำเมน (La Maine) นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทอองเช่ร์ (Chateau of 
angers) ลักษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัวร์ นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่มี
ประวัติอันยาวนานและเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยาก ในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ป้อมปราการ
แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1230 โดยพระราชินีบลานซ์แห่งกัสเตลและลูกชายคนเล็กของเธอ
เซนต์หลุยส์ โดยมีลักษณะเป็นกำแพงที่มีความยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรประกอบไปด้วยเสาหิน
และหินปูน ในช่วงหนึ่งในทศวรรษที่ 14 และ 15 นั้นสถานที่แห่งนี้ได้เป็นที่พำนักที่ราชวงศ์มัก
มาพำนักอยู่บ่อยครั้ง เมื่อปลายศตวรรษที่ 16 มีการบูรณะปรับเปลี่ยนปราสาทและลดความ
สูงลงเล็กน้อยเพื่อให้กลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการสงคราม นำท่าน
ผ่านชม Maison d’Adam หรือบ้านของอดัม เป็นบ้านแบบฮาล์ฟทิมเบอร์ (half-timbered) 
ในยุคกลาง ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการใช้ไม้ขัดกันเป็นตารางที่ด้านนอก  และถ่ายรูปกับ 
Verdun Bridge 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Provence Caffe Restaurant 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองตูร์ Tours เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และมีประวัติยาวนานตั้งแต่

สมัยจักรวรรดิโรมันครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์



ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองตูร์ ศูนย์กลางของดินแดนที่ได้รับสมญา
นามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการกล่าวชมไว้ในหนังสือ  The Lily of the 
Valley และเป็นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเที่ยวปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ซึ่งเป็น
ดินแดนที่มีความงามและความมั่งคั่งในหลายศตวรรษที่ผ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี้ เป็นที่ตั้ง
ของราชสำนักฝร่ังเศส, ที่อยู่ของข้าราชบริพารและท่านเคานท์ผู้ต้องการจะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ 
นำท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ ผ่านชมความงดงามของวิหารตูร์ Tours Cathedral หรือวิหาร
เซ้นต์แกไทน์ Saint-Gatien’s Cathedral คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิค ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศ
ให้กับนักบุญเซ้นต์แกไทน์ สร้างขึ้นในช่วงระหว่าง ค.ศ.1170-1547 โดยมีศิลปะแบบโกธิค 
ต่อมาวิหารตูร์ได้รับการประกาศให้เป็นอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ.1862 จากนั้น
นำท่านเดินเล่นบริเวณ เมืองเก่าหรือจัตุรัสพลูเมอโร Plumereau Square ศูนย์กลาง
ทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองตูร์ โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนยุค
กลาง ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบจากไม้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งเรียงรายสอง
ฝั่ง  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน China Town Restaurant 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว  Hotel Mercure Tours Nord / Mercure Tours 

Centre หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่เจ็ด ตูร ์- แวร์ซายส์ - ปารีส 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่าน เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Bistrot de la Place Restaurant 
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

แห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย พระราชวังแวร์
ซายส์ เป็นอดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจน
กลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยัง
ทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อ



ล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อม
เล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่
จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มมีการ
ปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 
คน และใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็น
แบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่า
ภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสกับพระนางมาร ีอองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 
ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ 
นำท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม  ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น 
ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง  อาทิ ห้องกระจก 
(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้
เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย 
ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 
บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อันสวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 
700 ห้อง รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟัง
บรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจาก
สยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยาน จนได้เวลาอัน
สมควรนำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  จากนั้นมีเวลา
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ที่ราคาสินค้าย่อมเยากว่าข้างนอกมี
ส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก 
อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย 
รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส เชิญท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยม 
จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน La Fontaine de Jade Restaurant 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 

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


วันที่แปด ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - La Vallee Village - แม่น้ำแซน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่าน ชมกรุงปารีสโดยแวะถ่ายรูปที่ปลาชเดอลา ค็องคอร์ด Place de la Concorde จัตุรัสที่

กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 เคยใช้เป็นลานประหารชีวิตพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้คือเสาหิน
โอเบลิสก์ขนาดใหญ่ สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปีที่ถูกนำมาจากประเทศอียิปต์ จากนั้น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก ตั้งอยู่ในกรงุปารีส ประเทศฝร่ังเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบ
จากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
จำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus 
de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยม
ชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็น
สถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส จากนั้นนำท่านแวะชมความสวยงาม
ภายนอกของโบสถ์นอร์ทเทรอดาม Notre-Dame Cathedral อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 
800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (ซึ่งโบสถ์นอร์ทเทรอดามเคยถูกไฟ
ไหม้เมื่อปี 2019) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Valle Village (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า 
บ่าย ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจำนวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, 

Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้งจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน
ล่องเรือชมแม่น้ำแซน Bateaux Mouche ชมแม่น้ ำสายหลักของนครปารีส และ
ทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Opera Mandarin Restaurant 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549


วันที่เก้า ปารีส (อิสระเที่ยวเต็มวัน) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมืองหรือเลือกซื้อ

สินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ง หรือมีเวลาอร่อยกับอาหารหรือขนมร้านดังต่างๆ ที่ท่าน
เลือกทานได้เอง (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย) 

   สถานที่แนะนำในตัวเมืองปารีส, ท่านสามารถอิสระเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้หรือนอกเหนือจาก
นี้ได้เช่นกัน และเดินทางด้วยตัวท่านเอง 

- หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่รู้จักกันไปทั่วโลก ท่านสามารถ
ซื้อตั๋วเพื่อขึ้นชมทัศนียภาพบนหอไอเฟล  
- โบสถ์แซงต์ชาแปล Sainte Chapelle โบสถ์ที่ใช้สำหรับสวดมนต์ของราชวงศ์โดยเฉพาะ 
ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคในช่วงยุคกลางและประดับด้วยกระจกสีสวยงามมาก 
จนเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีคอลเล็คชั่นกระจกสีของศตวรรษนี้มากที่สุด 
- พระราชวังลักเซมบูร์ก Luxembourg Palace เดิมถูกสร้างเพ่ือเป็นที่ประทับของพระนาง
มารี เมดิซี (Marie de Médicis) มารดาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส 
วังแห่งนี้ก็ได้รับการดัดแปลงให้เป็นอาคารรัฐสภา ทิศเหนือของตัววังก็ปรับให้เป็นที่พักของ
ประธานสภาสูง อาคารทางทิศตะวันตกทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางทิศใต้ของวังเป็นสวนขนาด
ใหญ่อลังการ ประกอบด้วยสระน้ำ รูปปั้นของราชินีฝรั่งเศสและนักบุญต่างๆ ต้นไม้ ไม้ดอก
และไม้ประดับที่จัดไว้อย่างสวยงามลงตัว มุมตะวันตกเฉียงใต้ของสวนนี้มีเวทีละครหุ่น
ท่ามกลางสวนแอ็ปเปิ้ลและลูกแพร ใกล้ๆ กันนี้มีศาลาพักผ่อน ซึ่งจะมีการแสดงดนตรีฟรี 
ร้านกาแฟ และร้านอาหารให้พักผ่อนและยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชมความงาม
ทางศิลปะและจิบกาแฟผ่อนคลายในสวนสวย  
- ดีสนีย์แลนด์ปารีส Disneyland Paris สวนสนุกยอดนิยมในยุโรปที่แบ่งเป็นสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์และสวนสนุกวอล์ทดีสนีย์สตูดิโอ อีกทั้งยังมีรีสอร์ท แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และ
แหล่งรวมความบันเทิง 
- ปาแล-รัวยาล Palais-Royal เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศส เดิมชื่อ 
“วังคาร์ดินัล” Palais-Cardinal ปัจจุบันปาแล-รัวยาลเป็นที่ตั้งของสำนักงานสภาแห่งรัฐ, 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและกระทรวงวัฒนธรรม 
- ประตูชัยนโปเลียนหรือ Arch de Triomphe หรือประตูชัยฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัส
ชาร์ลเดอโกลล์หรือจัตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นตามคำส่ังของนโปเลียนระหว่างปี ค.ศ.1806-
1836 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพ่ือปกป้องประเทศฝรั่งเศสและเป็นการ
ประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั่งเศส ประตู แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90_(%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D_(%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_of_Culture_(France)&action=edit&redlink=1


สถาปัตยกรรมแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ได้รับการดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมัน
โบราณ มีความสูงกว่า 49.5 เมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีรูปปั้นแกะสลักมากมาย
สวยงามที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ด้านบนสามารถขึ้นไปชมวิวได้ สามารถชมทัศนียภาพ
จัตุรัสใจกลางเมืองได้อย่างชัดเจน  

จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สิบ ปารีส - ลาฟาแยตต์ - มงมาร์ต - โบสถ์ซาเครเกอร์ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่าน เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดัง

ใจกลางกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมี
ชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ 
มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ที่โด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮส
มานน์ เปิดกิจการใน ค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มี
แฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบน
ชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากแบ
รนด์ดังไว้สำหรับนักช้อปปิ้ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis 
Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย Bien Bien Thai Restaurant 
บา่ย นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของ

เมืองและเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur หรือ
มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ต ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่เป็นหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์
ของปารีส สร้างขึ้นบนเนินเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 129 เมตร เป็นเนินเขาแห่งเดียว
ในกรุงปารีสและเป็นจุดชมวิวอันงดงามและแสนวิเศษ ตัวอาคารสร้างด้วยหินปูนสีขาว
ละเอียดทนต่อสภาวะอากาศ ออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี 
สถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด โดยเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.
1875 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 40 ปี มีความแปลกใหม่
ในการออกแบบหลังคาเป็นทรงโค้งแตกต่างจากแบบโกธิคที่เห็นเป็นยอดแหลมสูง โดยสร้าง
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่ เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซียและเพื่ออุทิศ
แก่พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันยังเป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก 



ท่านสามารถเดินขึ้นด้านบนเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองและเข้าชมภายในมหาวิหารได้ ชม
การตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามที่ใช้ระยะเวลาในการทำร่วม 10 ปี และชมงานประติมากรร
รมรูปปั้นที่วิจิตรงดงามที่ตั้งอยู่สองฝ่ังหน้าวิหารซึ่งเป็นบุคคลสำคัญต่างๆ ของฝรั่งเศส  
จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืน
ภาษีที่สนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงปารีส โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK076 
 **กำหนดการเดินทาง 20-30 มี.ค.และเดือน เม.ย. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 21.55 น. ถึง

สนามบินดูไบ เวลา 06.35 น.** 
 

วันที่สิบเอ็ด ดูไบ - สุวรรณภูมิ 

 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. เดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK372 
 **กำหนดการเดินทาง 20-30 มี.ค. และเดือน เม.ย.65 เปลี่ยนเวลาบินเป็น 09.40 น. ถึง

สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.55 น.** 
18.40  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน 
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อ
เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

 
 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ  
ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการยืนยัน  
บริษัทฯ ขอทำการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะ
เป็นสำคัญ 

 
 
 



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

 
**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์ ** 
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ

เพ่ิมเติมภายหลัง ** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เขา้พักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

•  อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตาม
ข้อกำหนด    
 และเง่ือนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

● เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund 
ตั๋วได้  

• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริษัททัวร์  กรุณาตรวจสอบวันและเวลาการเดินทางของท่านและแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับ
การยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ดังนั้นจึงขอความ
ร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 

Grand France 11D 8N BY EK ม.ค. - มี.ค. 2565 6 - 16 เม.ย. 2565 

ราคาผู้ใหญ่ (ท่านละ) 97,900 110,500 

ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพ่ิม (ท่านละ) 16,500 20,300 

ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว 
ต้องการเดินทางพร้อมคณะ (ท่านละ) 

66,500 74,300 



อัตรานี้รวมบริการ 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ปารีส-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชั้น
ประหยัด 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
(Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพัก
เดี่ยวเพ่ิม  

• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจาก
กรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่
อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัท
ประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที่ 16 พ.ย.2564 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมี
การชำระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยชำระ
พร้อมค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 

• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแล
กระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 



• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซัก
รีด ฯลฯ 

• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร 
อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์ 

• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการ
ฟรีหรือบางโรงแรมอาจมใีห้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่า
ซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่
ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่
นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง (ราคาประมาณ 118 EUR) 

• ก่อนเดินทางเข้าฝรั่งเศส ต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง พร้อมแสดงเอกสารที่ได้กรอกไว้
ต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศส โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-
travel 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียน
อ อ น ไ ล น์ ใ น ร ะ บ บ  Thailand Pass ล่ ว ง ห น้ า อ ย่ า ง น้ อ ย  7 วั น ก่ อ น วั น เดิ น ท า ง 
https://tp.consular.go.th/ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทาง
ถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็น
สำคัญ) 

 
 
 

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


ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร ์

ขั้นตอน 1 

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และ
จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และกรอกฟอร์ม
รายละเอียดส่วนตัวเพ่ิมเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่เดินทางแล้ว จะ
เร่ิมดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทาง
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็น
สำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 
ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน 
เพ่ือที่ทางบริษัทจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงิน 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ 
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่
นำเที่ยว 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง  อาทิ  ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน , 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า
ทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

 
 
 



หมายเหตุ  

• ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 
วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นสำคัญ 

• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์
ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์
ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ 
ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่
รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้ าที่เกี่ยวกับการนำ
สิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวก
แบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือ
หน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, 
แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แช



ลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มี
คมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำ
สำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิด
เพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้าม
ตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการ
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้
ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

• ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทาง
บริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้าน
โภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

• ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม 

• กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทาง
ดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่าน
ทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการ
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง 
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำ
ให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการจอง (Reservation Fee) ไปแล้ว  

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ
ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 



• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต 

และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตฝรั่งเศส 
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15-21 วันทำการ 

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

การยื่นวีซ่าฝรั่งเศษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกน
ลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS FRANCE 
 

***สิง่ที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตฝร่ังเศสไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า  
2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเปน็ดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วย

ให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับ

แล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของ

ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 

• รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 
รูป เน้นขนาดใบหน้า  



- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่
คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ ** 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี  

- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- หากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
7. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
8. สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
9. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง *** การสะกดชื่อ 

นามสกุลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิ เช่นนั้น 
สถานทูตจะไม่รับพิจารณา (สำคัญมาก) *** 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 
เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดย
ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อม
ใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนา
หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน  พร้อมฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนา
ทะเบียนสมรส 



• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนา
ทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้ เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   
หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้
จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูก
ปฏิเสธการย่ืนคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน 
หรือ นักศึกษา  จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  

10.  หลักฐานการเงิน   

- ใช้สเตทเม้นท์เงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว (Bank Statement)  อัพเดทไม่เกิน 10 วันก่อนยื่น
พร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี  โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกตอ้ง
ตามหน้าพาสปอร์ต 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับ
ตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชี
เงินฝากประจำ เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็น
ภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมี
สำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์
ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา  

11. กรณเีด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดี



ชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มา
เป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการ
ขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน 

*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
ฯ 

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด 
 



** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัท
ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำ
หนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูต
เช่นเดียวกัน  ** 
 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุ โรป หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่
เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสารส่งยื่นคำร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
ขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียม
ในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษา
แล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 

(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทำเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 
 
 
 
 
 

 



1.  ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย).................................................................................................................................. 
 
 ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................... 
 
 ชื่ อ - ส กุ ล เดิ ม  ก รณี มี ก าร เป ลี่ ย น ชื่ อ ห รื อ ชื่ อ - ส กุ ล เดิ ม  ห รื อ น ามสกุ ล เดิ ม ก่ อ น แ ต่ งงาน 
 (ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาอังกฤษ)............................................................. 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................... วัน / เดือน / ปีเกดิ .................................................... 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ........................................ 
     สถานที่เกิด .........................................................  หมายเลขบัตรประชาชน ............................................. 
 
2.  สถานภาพ........ โสด........ แต่งงานจดทะเบียน........ แต่งงานไม่จดทะเบียน........ 

หย่า........  หม้าย........ 
 

3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี -
ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ชื่อ - นามสกุล....................................................................................................................... 
      วันเกิดของสาม ี- ภรรยา .................................. สถานที่เกิดสามี - ภรรยา ........................................... 
 
4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
.............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)........................... 
........................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................
 โทรศัพท์บ้าน.......................................................... โทรศัพท์มือถือ.........................................................      
 อีเมลล์ ...........................................................................  
 
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................... 
 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด.............................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ................................ 



 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................... 
 โทรศัพท์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)................................. 
 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ..................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................... 
 
6.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย...................................................................................................................... 
 ความสัมพันธ์กับผูเ้ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)..................................................................................................    
 
7.  ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้
ระบุวันที่) 
    กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด........................................................................................ 
    วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่.......................................... ถึงวันที่.......................................... รวม................วัน 

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........... ไม่เคย   ........... เคย  
    กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้วกรุณาระบวุันที่ ................................................................................. 
 
8.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
.......................................................................................................................................................... 
 
9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทาง
ด้วยกันหรือไม่) ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ .............................................................................................  
ความสัมพันธ์กับท่าน ........................................................................................................................................ 
เดิ น ท างด้ ว ย กั น กั บ ท่ าน ห รื อ ไม่    ..... ... เดิ น ท างด้ ว ย กั น    .... ... .. ไม่ ได้ เดิ น ท างด้ ว ย กั น  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดตอ่ 
 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

