
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22617 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CODE: FRQR01 BONJOUR FRANCE 7D4N BY QR 

BONJOUR FRANCE 7DAYS 4NIGHTS 

รวมสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของฝร ัง่เศสทีไ่มค่วรพลาด 
AMIENS ● ROUEN ● DEAUVILL ● SAINT-MALO ● MONT SAINT MICHEL ● PARIS 

 ความงามของธรรมชาต ิศกึษาประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม และผลงานศลิปะของฝร ัง่เศส  

 ชมมหศัจรรยข์องโลก มงแซงมเิชล วหิารครสิตจกัรชือ่ดงัทีต่ ัง้อยูบ่นเกาะกลางทะเล 

 เยีย่มชมความสวยงามและอลงัการของพระราชวงัแวรซ์าย  

 ถา่ยภาพกบั หอไอเฟล แลนดม์ารค์ส าคญัของกรงุปารสี 

 ยอ้นรอยประวตัศิาสตรข์องกรงุปารสีทีจ่ตัรุสัคองคอรด์  

 ลอ่งเรอืชมเมอืงปารสีผา่นแมน่ า้แซน โดยเรอืชือ่ดงั บาโต มชู  

 ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ,่  หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่
 

เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS ฟรนี า้หนกักระเป๋า 25 กก. 
รวมคา่วซีา่และคา่บรกิาร + คา่ตรวจโควดิ-19 RT-PCR 1 คร ัง้ทีป่ระเทศฝร ัง่เศส 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11ปี  

 

พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

 

25-31 มนีาคม 2565 

 

59,500 

 

 

เสรมิเตยีง     57,500 
ไมเ่สรมิตยีง  54,500 
 

 

12,500 

 

20 

ราคารวมวซีา่และ

ตรวจ RT-PCR 1 

คร ัง้ทีฝ่ร ัง่เศสแลว้ 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:    QR833 BKK-DOH  19:45-23:10 
      QR041 DOH-CDG 01:25-06:35 
RETURN       :   QR040 CDG-DOH 16:05-23:25 
     QR836 DOH-CDG 02:20-13:10 
 

16:45 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 
เคานเ์ตอร ์ Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  
(ลกูคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจแบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การ
ทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษ
ท ัง้หมด)  
 

วนัที ่1                ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา  



1. เอกสารทีไ่ดรั้บการเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศส และ Public Health Passenger Locator Form 
2. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ อยา่งนอ้ย  48 ชม .กอ่นการเดนิทางหรอื 

การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง  (ภาษาอังกฤษ
ทัง้หมด  )ลกูคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง  

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกนัโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ประเทศไทย  (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนี
พาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได)้ ลกูคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 

4. ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ ANTICOVID ของประเทศฝร่ังเศส  
19:45 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

QR833 
23:10 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร  ์แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบนิ QATAR 

AIRWAYS 
01:25 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส เทีย่วบนิที ่QR041 

 

06:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส นํา
ทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร จากนัน้ นําท่านขึน้รถ
โคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืง AMIENS อาเมยีงส ์)ระยะทาง 136กม. ใชเ้วลา 2 
ชม.( เมอืงที่มีเสน่ห์ลอ้มรอบดว้ยชนบทอันเงียบสงบเป็นเมอืงที่มีแม่น้ํา Somme 
ไหลผ่านบา้นเรอืนตกแต่งดว้ยสสีันสดใส มรีา้นอาหารและรา้นกาแฟน่ารักๆมากมาย 
เดนิทางถงึ เมอืงอาเมยีงส ์ (Amiens) พาทุกท่านเดนิเทา้เยีย่มชมความสวยงาม
ของเมอืงอาเมยีงส ์เริม่ตน้ที่การเก็บภาพความประทับใจกับ วหิาร Cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens ช ิน้เอกของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ วหิารแห่งนี้ไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศสโดยมเีนื้อทีร่วม 
7,700 ตารางเมตรหรอืเท่ากับสนามฟตุบอล ดว้ยความยาว 145 ขนาดมหมึา และ
รายละเอยีดซบัซอ้นเป็นทีน่่าทึง่และวหิารแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นแรงบนัดาลใจ
ใหก้ับมหาวหิารโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี โบสถต์กแต่งดว้ยภาพแกะสลักมากกว่า 
3,650 รปู และยงัตกแตง่ภาพวาดทีส่วยงาม ทางเดนิลงหลังวหิารจะมงีาน
ศลิปะตามผนังกําแพงใหท้่านไดถ้่ายรูปเล่น จากนัน้ไปเก็บภาพกันต่อที ่
หอระฆงั Beffroi d'Amiens เป็นหอระฆังที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอา
เมยีงส ์เป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 หอระฆังนี้
ประกอบดว้ยฐานหนิสขีาว สไตลบ์าโรกอยูท่ีฐ่านและโดมทีป่ดูว้ยหนิความ
สูงของหอระฆังคือ 52 เมตร ตัง้สูงตระหง่านอยู่กลางอาเมยีงส ์ย่าน 
Quartier Saint-Leu เป็นย่านทีท่ันสมัยที่สุดของเมอืง ใหท้่าน
เพลดิเพลนิไปกบัการเดนิเลน่รอบเสน้ทางเดนิหนิแกรนติทีเ่รยีงรายไปดว้ย
บา้นไมส้สีนัสวยงาม อกีทัง้หอศลิป์ รา้นขายหนังสอื และรา้นบตูกิ ยา่นนี้มี
เสน้ทางคลองอันงดงาม รา้นอาหารและรา้นกาแฟหลายแห่งตดิรมิน้ํา 
อสิระใหท้่านเดนิเล่น ชอปป้ิง และพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัด
หมาย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงรูอ็อง (Rouen) )ระยะทาง120 กม.ใช ้

เวลา 1 ชม. 45 นาท(ี เป็นสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมและผลงาน
ศลิปะอนัโดดเดน่มากมาย และมตีกึซึง่ตกแต่งดว้ยศลิปะยคุกลาง หนึง่ใน
เอกลักษณ์ของเมอืงรอู็องอกีดว้ย นําทา่นเก็บภาพความประทับใจ ในใจกลางเมอืงเกา่ วหิาร Cathédrale 
Notre-Dame เป็นหนึง่ในวหิารแบบโกธกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดและน่าประทับใจทีสุ่ดในประเทศฝร่ังเศส ซุม้อัน
ประณีตซึง่มหาวหิารยังมียอดแหลมที่สูงสุดของฝร่ังเศสที่ 151 เมตร แมจ้ะมีความเสียหายในช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่องโบสถย์ังคงมหีนา้ต่างกระจกสเีดมิอยูบ่า้ง จากนัน้ไปที ่หอนาฬกิายกัษ ์ Le Gros-
Horloge สถานทีสํ่าคัญแห่งหนึง่ใน ศูนยก์ลางประวัตศิาสตร ์เป็นหนึง่ในสถานทีสํ่าคัญในยคุกลาง เป็น
นาฬกิาดาราศาสตร์ที่มีกลไกจากปี ค.ศ. 1300 ที่ตัง้อยู่เหนือซุม้ประตูยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและทางเดนิ 

วนัที ่2             ทา่อากาศยานปารสี-ชารล์ เดอ โกล - เมอืงปารสี - เมอืงอาเมยีงส ์- วหิาร Notre-Dame - หอระฆงั 

Beffroi  - ยา่น Quartier Saint-Leu - เมอืงรูอ็อง - วหิาร Cathédrale Notre-Dame -  หอนาฬกิายกัษ ์ Le Gros-

Horloge  -  Saint-Ouen Abbey Church - Eglise Catholique Saint-Maclou - เมอืงโดวลิล ์       อาหาร เทีย่ง,เย็น 



โครงสรา้งเป็นหอระฆงัทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่15 วางเคยีงคูก่บับา้นไมค้รึง่หลังทีง่ดงามบางแหง่ยงัคงแสดง
ความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ทีส่อง จากนัน้พาไปเยีย่มชม Saint-Ouen Abbey Church ถอืเป็น
งานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ หอคอยของอาคารมยีอดเป็นส่วนทีเ่รยีกว่า "มงกุฎแห่งนอรม์ังด"ี 
ดว้ยสัดสว่นอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในทีส่วยงาม มหีนา้ต่างกระจกสอีันประณีตถงึ 80 แห่ง ทีช่ว่ยให ้
แสงสามารถกรองเขา้ไปในสถานทีศ่ักดิส์ทิธิไ์ด ้สถานทีน่ีม้กัใชสํ้าหรับการจัดคอนเสริต์และปัจจบุนัยงัใชเ้ป็น
สวนสาธารณะอกีดว้ย Eglise Catholique Saint-Maclou สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับ Saint Malo อาคาร
สงูสองชัน้มเีฉลยีงตกแตง่ทีม่ปีระตไูมย้คุยคุเรอเนสซองสป์ระดับประดาดว้ยภาพแกะสลักอยา่งประณีตในพระ
คัมภรีไ์บเบลิ มกีารผสมผสานของรปูแบบสถาปัตยกรรมทีแ่ตกตา่งกนัไปทั่วครสิตจักรจากบนัไดแบบโกธกิไป
จนถงึพระราชวังบาร็อค ครสิตจักร Saint-Maclou ไดรั้บความเสยีหายอยา่งรุนแรงในชว่งสงครามโลกครัง้ที่
สองและไดรั้บการบรูณะอยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่หอระฆงัไดรั้บการซอ่มแซมและระฆงัของโบสถห์า้แหง่ใน
ขณะนีด้ังขึน้ดว้ยเสยีงระฆงัทกุวัน อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  
 

16:00 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโดวลิล ์(Deauville) )ระยะทาง 93 กม.ใชเ้วลา 1ชม. 15นาท(ี เป็นเมอืงที่
ตัง้อยูร่มิทะเล อยูท่างตอนเหนอืของประเทศฝร่ังเศส โดยเมอืงโดวลิลม์ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในฐานะเมอืงพักผ่อน
ตากอากาศ สไตลร์สีอรท์ เนือ่งจากสภาพอากาศของเมอืงรมิทะเล และสิง่ปลูกสรา้งต่างๆภายในเมอืง ซึง่มี
ความสวยงามและเต็มไปดว้ยบรรยากาศของความหรหูราตลอดทัง้เมอืง  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 

 ทีพ่กั: IBIS Styles Deauville Centre 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(  
  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 
จากนัน้นําท่านเทีย่วชมสถานทีท่่องเทีย่วทีสํ่าคัญและสวยงามของ เมอืงโดวลิล ์ (Deauville) เริม่ตน้ทีเ่ก็บ
ภาพความประทับใจกับ คฤหาสนส์ตราสเบอรเ์กอร ์(Villa 
Strassburger) หนึง่ในสัญลักษณ์ของเมอืงโดวลิล์ บา้นหลังนี้
ทีม่สีถาปัตยกรรมนอรแ์มน วลิล่าถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1907 เป็น
เจา้ของโดยครอบครัวของ Gustave Flaubert และHenri 
Rothschild ขายบา้นหลังนีใ้นปี ค.ศ. 1924 ใหก้บั Ralph Beaver 
Strassburger เพยีงเพราะภรรยาของเขาผดิหวังทีไ่มไ่ดเ้ห็นทะเล
จากวลิลา่ หลังจากทีน่ายสตราสเบอรเ์กอรเ์สยีชวีติ ปีเตอรล์กูชาย
ของเขาไดบ้รจิาคมนัใหก้บัเมอืงโดวลิลเ์พือ่เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ในปี ค.ศ. 1980 จากนัน้ไปแวะถ่ายภาพกับชายหาดโดวลิล ์

(Deauville beach) ชายหาดประจําเมอืงทีม่ักมนัีกท่องเทีย่ว
และชาวฝร่ังเศสแวะมาพักผ่อนในวันหยุด คนส่วนมากมักมา
อาบแดดอย่างสบาย อีกทัง้ชายหาดยังที่มีทางเดนิที่ปูดว้ยไม ้
กระดาน ชือ่วา่ Les Planches บรเิวณรมิถนนชายหาดยังมสีถานที่
สําหรับชอปป้ิงอกีดว้ย อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจและ
พักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย พาท่านเดนิทางสู ่
เมอืงก็อง (Caen) )ระยะทาง 53 กม.ใชเ้วลา 1ชม.( เมอืงเล็กๆ
ทางตอนเหนือของแถบฝร่ังเศสที่มีความสําคัญทางดา้น

วนัที ่3                เมอืงโดวลิล ์- คฤหาสนส์ตราสเบอรเ์กอร ์- ชายหาดโดวลิล ์-  เมอืงก็อง - พพิธิภณัฑ ์Memorial de Caen 

- โบสถ ์Abbaye-aux Hommes - โบสถ ์St Peter’s Catholic - มงแซงมเิชล - เมอืงแซงมาโล       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



ประวัตศิาสตรม์ายาวนานเพราะเป็นจดุยทุธศาสตรใ์นสงคราม ทําให ้
เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นแหล่งประวัตศิาสตร์ที่สําคัญมากมาย 
จากนัน้พาท่านเยีย่มชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑ ์Memorial de 
Caen สถานทีบ่นัทกึเรือ่งราวสงครามโลกครัง้ทีส่อง อนุสรณ์สถาน
แห่งนี้อุทศิใหก้ับประวัตศิาสตรข์องความรุนแรงและความขัดแยง้ที่
กันในศตวรรษที ่20 และสงครามโลกครัง้ที ่2 พพิธิภัณฑเ์ปิดอยา่ง
เป็นทางการเมือ่วันที ่6 มถิุนายน พ.ศ. 2531 สถาปนกิผูอ้อกแบบ
สถานทีแ่ห่งนี้คอื Jacques Millet โดยมุง่เนน้ความหมายไปทีค่วาม
เปราะบางของสันติภาพเป็นหลัก ทําใหม้ีธงของประเทศต่างๆ

ประดับอยูด่า้นหนา้พพิธิภัณฑ ์และยังบอกเล่าเรือ่งราวเลวรา้ยของ
ศตวรรษที่ 20 อีกดว้ย จากนั้นไปต่อที่ L’Abbaye-aux-
Hommes สรา้งขึ้นครั ้งแรกในสมัยของพระเจา้วิลเลี่ยมที่ 1 
จดุประสงคข์องการสรา้งโบสถแ์หง่นีค้อืเพือ่ไถบ่าปจากการแต่งงาน
กับลูกพีลู่กนอ้งของพระองค์ โบสถช์ายมบีทบาทในประวัตศิาสตร์
ของฝร่ังเศสหลายต่อหลายอย่าง ทัง้การถูกปรับปรุงต่อเตมิจาก
โบสถ์ที่มนัีกบวชอาศัยอยู่ใหก้ลายเป็นสถานที่สําหรับรับรองแขก
สําคัญ, โรงเรียน หรือการเป็นที่หลบภัยของชาวเมืองก็องใน
สงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย และใกล ้ๆ กบัโบสถม์สีถานทีฝั่งพระศพ
ของพระเจา้วิลเลี่ยมที่ 1 ซึง่เสด็จสวรรคตในปี และราชนิีของ
พระองค ์ถกูฝังไวเ้คยีงขา้งกนั ไปเก็บภาพความประทับใจกันต่อที ่St Peter’s Catholic church หรอืชือ่
ในภาษาฝร่ังเศสคือ L'église Saint-Pierre สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และไดรั้บการต่อเตมิมาจนถงึ
ศตวรรษที ่16 เป็นโบสถน์กิายโรมนัคาธอลกิ เอกลักษณ์ของโบสถน์ีค้อื สถาปัตยกรรมอนัผสมผสานระหว่าง
ศลิปะโกธคิในสมัยต่างๆ และศลิปะสมัยเรอแนสซองค์ โบสถ์แห่งนี้จัดอยู่ในประเภทอนุสรณ์สถานทาง
ประวัตศิาสตรใ์นปี พ.ศ. 2383 อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 
มงแซงมเิชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลา 1ชม. 45 นาท)ี เป็นหนึง่ในสถานที่
ทอ่งเทีย่วหา้มพลาดของประเทศฝร่ังเศส เป็นวหิารครสิตจักรทีต่ัง้อยูบ่นเกาะกลางทะเลชายฝ่ังแถบตะวันตก
ของฝร่ังเศสในแควน้บัส-นอรม์็องด ีวหิารนี้ทํา
มาจากหินแกรนิต อายุเก่าแก่นับพันปี ยอด
วหิารสงู 155 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตัง้อยูบ่น
เกาะ หา่งจากฝ่ัง 600 เมตร ในสมยักอ่นการจะ
ขา้มไปเกาะตอ้งรอน้ําลด แต่ในปัจจุบันมถีนน
เชือ่มไปยงัเกาะ ใหท้กท่านไดช้มความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมทีเ่มือ่รวมกบัสภาพแวดลอ้ม
แลว้ยงัมกีารออกแบบผสมผสานระหวา่งกอทกิ
และโรมาเนสก์ผนวกรวมไปกับความเก่าแก่
มากเต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตร ์จงึ
ทําใหใ้นปี ค.ศ. 1979 ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน
เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก โ ล ก ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประวัตศิาสตร ์และสถาปัตยกรรมโดยองคก์าร
ยเูนสโกยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์อง
โลกตะวันตกอกีดว้ย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที5่) 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง แซงมาโล (Saint Malo) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) มชี ือ่เสยีงเรยีงนามวา่
เป็นเมอืงทีส่วยงามและเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวยโุรปเป็นพเิศษ จุดเด่นคอืบรเิวณตรงท่าเรอืจะถูกลอ้มรอบไป
ดว้ยกําแพงสงูและป้อมปราการทีม่คีวามยาวกวา่2 กม. ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นเมอืงโจรสลัดเลยทเีดยีว 

 ทีพ่กั: IBIS Saint Malo Plage 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(  
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_(building)
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_(building)


เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่) 
จากนัน้นําท่านเทีย่วชม อาสนวหิารแซงมาโล (Cathédrale de 

Saint-Malo) หรอืเรยีกชือ่เต็มวา่ อาสนวหิารนักบญุบเิซนเตแห่งแซง

มาโล (Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo) ในปัจจุบันมฐีานะ

เป็นโบสถป์ระจําเขตแพรชิ นกิายโรมันคาทอลกิ ซึง่ในอดตีเคยมฐีานะ

เป็นอาสนวหิารประจํามขุมณฑลแซงมาโล ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1146  อาสน

วหิารนีต้ัง้อยูท่ีเ่มอืงแซงมาโล สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแด่นักบญุบเิซนเตแห่ง

อูเอสกา อาสนวหิารนี้มคีวามหลากหลายทางสถาปัตยกรรมตัง้แต่โร

มาเนสก ์กอทกิ และฟ้ืนฟศูลิปวทิยา ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวัตศิาสตรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1910 จากนัน้ไปเก็บภาพความประทับใจ

กันต่อที ่ประตูเมอืงของแซงมาโลนัน้มชีือ่ว่า The Saint Vincent 

Gate เริม่สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 และเสร็จในศตวรรษที ่18 

ประตเูมอืงนีเ้ป็นทางเขา้ไปสูต่วัเมอืงเกา่หรอื Old Town ของแซงมาโล 

สามารถซมึซับความเก่าแก่และความสวยงามของประตูเมอืงจากดา้น

นอกแลว้ ยังสามารถเดนิขึน้บันไดไปชมววิดา้นบนไดอ้กีดว้ย 

เดนิตามทางบนประตูเมอืงไปเรือ่ยๆจะไปเจอววิรมิทะเล เป็น

อกีจุดชมววิอกีจุดหนึง่ที่ไม่ควรพลาดจากนัน้พาทุกท่านไปที ่

ป้อมลาไรเน Fort la Reine  คอืป้อมปราการกลางทะเล 

สรา้งมาทางการทหารสมัยก่อน ลักษณะคลา้ยปราสาทหนิ มี

ความเก่าแก่และสวยงาม ตรงนี้จะใหท้่านไดถ้่ายรูปจากดา้น

นอกและใหเ้ดนิชมบรเิวณโดยรอบได ้ จากนัน้อสิระใหท้่านได ้

พักผอ่นตามอธัยาศัยที ่ชายหาด Plage du Mole ชายหาด

เล็กๆ ทีม่เีสน่หร์ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆใหท้่านไดซ้ือ้ของ

ฝากเล็กๆนอ้ยๆ ชายหาดแห่งนี้จะดงึดูดผูท้ีรั่กการเดนิ ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดนิเล่นไปรอบๆหาดแห่งนี้ประกอบดว้ยเปลือกหอย

เล็กๆ มากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมอืงดน็ิอง 

(Dinan) (ระยะทาง 33 กม. ใชเ้วลา 45 นาท)ี เมอืงเกา่แก่

เล็กๆทีต่ัง้อยูบ่นรมิหนา้ผารมิแมน้ํ่า Rance จะมองเห็นแมน้ํ่า

ได ้  บา้นสว่นใหญ่จะเป็นแบบคลาสสคิ เมอืงนี้ข ึน้ชือ่ในเรือ่ง

อาหารทะเล เเละเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกว่า Le cidre เครือ่งดืม่ที่

กลั่นจากน้ําแอปเป้ิลทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลลเ์ล็กนอ้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

ไปเก็บภาพความประทับใจกันต่อที ่Porte du Jerzual ถอื

วา่เป็นสถานทีท่ีด่ังทีส่ดุ และยงัเป็นถนนทีน่่าเป็นถ่ายรูปทีส่ดุดว้ยในเมอืง ถนนสงูชนัทีค่่อนขา้งสงูชนัแห่งนี ้

และยงัเป็นตรอกเกา่แกข่องเมอืงนี ้เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนอนังดงามและแผงขายของของศลิปิน ลงมาแลว้ยา่น

รมิรัว้ก็สวยมากและเหมาะมากสําหรับเดนิเล่น อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วชมเมอืงเล็กๆตามอัธยาศัย 

จากนัน้พาท่านไปต่อที ่เดอะ บาซลิลคิ เซนต ์ซาวเวยีร ์the Basilique Saint Sauveur เป็นโบส ์

cathedral สรา้งเป็นแบบกอทคิยุคแรกๆ เสน่หข์องทีน่ี้คอืหนา้ต่างกระจกขนาดใหญ่ภายใน ตกแต่งดว้ย

ซุม้ตา่ ๆซึง่โบสถน์ีอ้ยูใ่จกลางของเมอืง ใหท้่านไดช้มความมหัศจรรยท์ีอ่ยูม่ากว่า 700 ปีภายใตกํ้าแพงของ

โบสถน์ี้ ทีส่ดุทา้ยของวันนี้คอื ปราสาทดน็ีอง (Château de Dinan) เป็นปราสาททีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงดน็ีอง 

หอและประตูของปราสาทเป็นสว่นหนึง่ของกําแพงปราสาททีย่าว 2,600 เมตรทีย่ังคงลอ้มรอบบรเิวณเมอืง

เกา่อยู ่ ตัวปราสาทลอ้มรอบดว้ยคูปราสาท ตัวปราสาทเชือ่มกับภายนอกดว้ยสะพานชกั รอบกําแพงมชีอ่ง

ซดัอาวธุทีย่ืน่ออกมาจากตัวกําแพงลอ้มรอบ เพือ่ใชใ้นการต่อสูก้ับขา้ศกึทีอ่าจจะลอ้มปราสาทหรอืพยายาม

เขา้โจมตปีราสาท ปราสาทไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร์ เมือ่ปี ค.ศ. 1886 ใน

ปัจจบุนัปราสาทเป็นของเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่  

วนัที ่4               เมอืงแซงมาโล - อาสนวหิารแซงมาโล  -  The Saint Vincent Gate - ป้อมลาไรเน - ชายหาด Plage du Mole - 

เมอืงดน็ิอง - เขา้รบัการตรวจ RT-PCR -  Porte du Jerzual - เดอะ บาซลิลคิ เซนต ์ซาวเวยีร ์– ปราสาทดน็ีอง     

                                                                                                                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1146
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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%84.%E0%B8%A8._1910
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/Moat
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Drawbridge&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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


เขา้รบัการทดสอบโควดิ-19 RT-PCR ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห  ้ เลอืกการ

ตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (คา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นคา่ทวัร)์   

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเลอม็อง (Le mans) (ระยะทาง205 กม. ใชเ้วลา 3ชม.) นอกจากจะเป็น

เมอืงที่ข ึน้ชือ่เรื่องประวัตศิาสตร์แลว้ก็ยังเป็นเมือ่งที่ข ึน้ช ิอ่เรื่องรถและความเร็ว จะมเีป็นรายการแข่งขัน

รถยนตท์ีม่กีารจัดตอ่เนือ่งทกุปีมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1923  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) 

 ทีพ่กั: IBIS style Le Mans Gare Sud 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝร่ังเศส นั้นก็คือ  พระราชวงัแวรซ์าย 

(Versailles Palace) (ระยะทาง205 กม. ใชเ้วลา 3 ชม.) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ

ของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละงดงามอลังการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลก อกีทัง้ยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม

สไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ 

และงานแกะสลักจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง 

ทัง้หมด 800 เฮกการ ์)5,000 ไร(่ โดยแบง่ออกเป็นสว่นใหญ่ๆ  ดว้ยกนั ไดแ้ก ่The Palace หรอืดา้นในของ

พระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไมว่่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งสําราญ และหอ้งพํานัก

อืน่ๆ แตไ่มม่หีอ้งน้ําแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว , หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุใน

พระราชวัง และมชีือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุ ถูกกอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 

บาน เมือ่เปิดออกมาจะพบเห็นมมุทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ลีวดลาย

เหมอืนเขาวงกต ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณติ มปีระตมิากรรมและหนิออ่นโดยไดรั้บ

แรงบันดาลใจจากเทพนยิายกรกีโรมัน, The Estate of Trianon พระตําหนักเล็กๆ ของพระนางพระนาง

มาร ีอองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมา

พักผอ่นและใชช้วีติเรยีบงา่ยแบบคนธรรมดาทั่วไป  

วนัที ่5            เมอืงปารสี -  พระราชวงัแวรซ์าย – หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส - ชอ้ปป้ิง ณ ถนนฌ็องเซลเิซ ่-  

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- จตัรุสัคองคอรด์ - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มชู    

                                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

จากนั้นพ่าทานไปเก็บภาพความประทัยใจกับสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆในปารีส เริ่มตน้ที่ หอไอเฟล (Eiffel 

Tower) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคญัของประเทศฝร่ังเศส 

ตัวอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็กทั ้งหมด มีความสูง

ประมาณ 300 เมตร)เทยีบกับตกึประมาณ 75 ชัน้( สรา้ง

เป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชือ่ของสถาปนิกที่คน

ออกแบบชือ่ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและ

สถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสในยคุนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการ

กอ่สรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใช ้

เป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการ

ปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพื่อแสดงถึงความร่ํารวย 

ยิง่ใหญ่ รวมถงึความสําเร็จในยุคอตุสาหกรรมของประเทศ

ในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ ในจดุถา่ยรปูหอไอเฟลทีด่ทีีส่ดุคอืลาน

ตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ กับ

สถานีของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้

เป็นมมุถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบังความ

สวยงามแน่นอน ไปต่อกันที ่ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de 

Triomphe) หรอืเรยีกเต็มๆวา่ อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล 

เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง 

มอีายกุว่า 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 

เมตรถกูจัดอนัดับเป็นประตชูยัทีใ่หญอ่นัดับ 2 ของโลกหลังจากทีจ่ักรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชยัชนะจาก

ยทุธการเอาสเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานกว่าสามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหมท่ีด่ัดแปลงมาจาก

สถาปัตยกรรมโรมนัโบราณโดยการใชรู้ปปั้นแกะสลักจากชา่งแกะสลักคนสําคัญแห่งยคุ มรีูปแกะสลักทีเ่ป็น

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละแก่วีรชนทหารกลา้ที่ทําเพื่อประเทศฝร่ังเศส 

ต่อมาถูกตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ในปัจจุบันยังเป็นสุสานของ

ทหารนิรนามที่ทําเพื่อประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชือ่เสียงที่โด่งดังที่สุดในฝร่ังเศส . 

ถนนฌ็องเซลเิซ ่(Champs Elysees)  เป็นหนึง่ในถนนที่

มชี ือ่เสยีงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนยก์ารคา้ระดับพรีเมยีม 

แหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลกทุกแบรนด ์รา้นอาหารที่

มคีวามหรูหราอลังการ ถอืว่าเป็นย่านธุรกจิทีสํ่าคัญของกรุง

ปารสี ยา่นการคา้ทีม่คี่าเชา่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก และยังถูกจัด

อันดับใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึสว่นใหญ่บนถนนฌ็

องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art 

Deco กับการตกแต่งสไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกัน

อย่างลงตัว จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมดา้นนอกของ 

พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ี

ช ือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุของเมอืงปารสี จากผลงานทีจั่ดแสดงไปจนถงึความเก่าแกแ่ละยิง่ใหญ่ของสถานทีทํ่า

ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ี่มคีวามสําคัญระดับโลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายใหเ้ป็น

พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร์ )Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปพที่

ทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่นํามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงาน

ศลิปะเหลา่นีถ้กูเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบตัจิากการทีฝ่ร่ังเศส

นํามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม จากนัน้พาทกุท่านไปที ่

จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานที่

แห่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็น

สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการ

ปกครองของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสรา้งขึน้ในสมัย

ของพระเจา้หลุยสท์ี ่15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange 

Gabriel และสรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่ประดษิฐาน

พระบรมรูปทรงมา้แต่ถูกทําลายโดยพระเจา้หลุยส์ที่ 16 



พรอ้มกบัการนําเครือ่งประหารชวีติกโิยตนิ )Guillotine) มาตัง้

แทน อีกสิง่ที่น่าใจคือ ประตมิากรรมน้ําพุ Fontaine de 

Jacques Hirtoff ทีต่ัง้สง่าอยูภ่ายในจตุรัสคองคอรด์ อสิระช ้

อป ป้ิ งที่  ห้า งแกล เลอรี่  ล าฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

ปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทีก่อนที่จะมาเป็น

หา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้นําของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อน

เป็นแค่รา้นคา้ขาย เสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่ัวมมุถนน Lafayette แต่

ภายหลังไม่นานไดม้กีารขยับขายพื้นที่เพื่อใหเ้พียงพอต่อ

จํานวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจับจ่ายใชส้อย มบีันทกึว่าเป็น

ปีทีม่ยีอดขายสงูสดุมาก ซึง่ในปัจจุบัน Galleries Lafayette 

มสีาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แหง่ จากนัน้พาทุกท่านไป ลอ่งเรอืชม

แมน่ า้แซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบ

ละประมาณ 1 ชม. มกีารบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืงปารสี

ตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมต่างๆ ไมว่่าจะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม, หอ

ไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟูร ์เป็นตน้  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) 

 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่(La Vallée Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ท

จําหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมี

บางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดูกาลต่างๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกัน ทําใหเ้ป็นสถานทีท่ี่

ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจบุนั เอาทเ์ล็ท

ลาวัลเลม่สีนิคา้แบรนดเ์นมจําหน่ายอยูห่ลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่ในแบรนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมใน และ

ยงัม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

เทีย่ง   อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  

12:15 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

16:05 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR040 

23:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

02:20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR836 

06:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

*** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test and Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที ่5  เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 *** 

Update 20/1/2565 

 

 

 

วนัที ่6              เมอืงปารสี - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่- ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล               อาหาร เชา้ 

วนัที ่7                  ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



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

หมายเหตุ : เง ือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมี

ค าส ัง่จากหน่วยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ 

Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์าย

การบนิ  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม  

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

5. หลกัฐานการจองโรงแรม Test and Go 1 วนั และวนัที ่5 พรอ้มการตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การ

ทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมด) ลกูคา้

จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

- อาย ุ12 ปีข ึน้ไปจะตอ้งมผีลตรวจโควดิแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 48 ชม. 

- เด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

► เตรยีมเอกสาร Vaccinated Passport (International COVID-19 Vaccination Certificate) ผา่นแอปพลเิคชนัหมอ

พรอ้ม 

► เตรยีม EU Digital COVID Certificate ผา่นแอปพลเิคชนั Green Pass แปลงจากQR Code จากแอปพลเิคชนัหมอ

พรอ้ม 

► เมือ่เดนิทางถงึฝร่ังเศสดาวนโ์หลด QR CODE วคัซนีจากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม เพือ่มาใชก้บัแอปพลเิคชัน่ 

ANTICOVID ของประเทศฝร่ังเศสได ้(ใชใ้นการเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นคา้ และรา้นอาหารในประเทศฝร่ังเศส) 

► เตรยีมเอกสารการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส (ทางบรษิทัเตรยีมให)้ 

**เอกสารมกีารและขัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรณุาอพัเดทอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง** 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศฝร่ังเศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวคัซนี และรายละเอยีดของการฉีดวัคซนีที่

สามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได ้ดังนี ้

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

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์

(3) Sinovac และ Sinopharm แตต่อ้งไดรั้บเข็มที3่ดว้ยวัคซนี Moderna หรอื Pfizer เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

 

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

1. หนังสอืเดนิทาง )Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 

 
 



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

ขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมตัเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบ
กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่าน
มาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลกําหนด แบบ  “Test and Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม 1 คนื และ

วันที ่5 เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซ ึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิสําหรับทา่นทีส่นใจ) 
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 

15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ )ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ( 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท  

 กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางท่านจําเป็นตอ้ง

ชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้( **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆ

ได)้ 

1. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID 1 คร ัง้ ทีป่ระเทศฝร ัง่เศส 

2. คา่เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 

3.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตัว๋กรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน
ได ้)  

4. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

5. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP )3ทา่น( อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง )มคีา่ใชจ้า่ย

พักเดีย่วเพิม่( กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจดัทีพ่ักใน

เมอืงใกลเ้คยีงแทน 

6. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

9. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 

กบั Allianz Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้

ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิท  

มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

10. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนัตามรายการทัวร ์

11. ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ )กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./

วัน( 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ํามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดทํ้าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 50 EUR หรอืประมาณ 1,900 บาท  /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจจากทา่น 
8. คา่ตรวจ Test COVID  แบบ RT-PCT ภายใน 48 ชม. หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test 

(ART) ไมเ่กนิ 24 ช ัว่โมง ผลเป็นลบ กอ่นเดนิทาง ตามเงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส 
9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวนัที ่5 และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 

คร ัง้ พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพ็คเกจเสรมิสําหรับท่านที่

สนใจ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

โดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง 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 โดยมอีายไุมตํ่่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่

ใหม่ ก่อนจัดสง่ใหก้ับเจา้หนา้ท(ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่

นําไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

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

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ( 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย( 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ )ถา้ม(ี ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร )กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 

 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น( 
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่20ปี )บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่20ปี )บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม

กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม

ทะเบยีนบา้นของทา่น )พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา( โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 

บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 

จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจบุนั )เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่( 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจบุนั   โดย

ระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป )โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิตังิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนาม

ผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน )เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 



4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403(, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, )คัดสําเนาไม่เกนิ 90 วัน 

พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ( 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน )เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่( 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี)Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกุล    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

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

จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ

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

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืสําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจํา )บัญชสีว่นตัว( 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ( 

และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมตํ่่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับ

ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลํิาเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร 

)Bank Certificate( ซึง่ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

)Sponsor Letter( และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 

)Sponsor( ดําเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี)Sponsor( 

และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์

ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   )กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน( 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ )Book Bank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก

ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่าน

อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิมดัจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! 

หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์

ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย )โปรดแต่งกายสภุาพ( ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้

ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอื

ใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น )กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ( 

กรณีผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่หรอืพํานักอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่คํารอ้งวซีา่ฝร่ังเศส 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ(   .................................................................................................... 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามสําเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักฤษ( 

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

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

5. ทีอ่ยูพํ่านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักฤษ( 

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

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

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

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน(  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน)ไมจ่ดทะเบยีน( 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์)ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่(  

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

 

 



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

ไมเ่คย 

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

17. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ(  ……………………………………… 

18.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้)บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

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

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลสําหรับยืน่วีซา่ )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากดําเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้ง

กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการทํางานของท่านใหช้ดัเจน 

)ระบเุป็นภาษาองักฤษ( ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สัปดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.tripadvisor.com/Attractions-g187098-Activities-Dinan_Cotes_d_Armor_Brittany.html
https://th.tripadvisor.com/Attractions-g187098-Activities-Dinan_Cotes_d_Armor_Brittany.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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