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CODE: FREY02 BON VOYAGE FRANCE 8D5N BY EY 
BON VOYAGE FRANCE 8 วัน 5 คนื 

ปารีส มงแซงมิเชล รูออ็ง โดวิลส์ ก็อง แซงมาโล ดีน็อง แรนส์ น็องต์ ตูร์  
 

• ความงามของธรรมชาติ ศกึษาประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และผลงานศิลปะของฝรัง่เศส  
• สิ่งมหศัจรรย์ของโลก มงแซงมเิชล วหิารคริสตจักรชือ่ดังทีต่ั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล 
• เยี่ยมชมความสง่างามและอลงัการของพระราชวังแวร์ซาย  
• ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารสี 
• ย้อนรอยประวัติศาสตรข์องกรุงปารสีที่จตัุรัสคองคอร์ด  
• ล่องเรอืชมเมืองปารีสผ่านแม่น้ำแซน โดยเรือชื่อดงั บาโต มชู  
• ช้อปปิ้งแบบจุใจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ่,  ห้างลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ 
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แถมฟรี!! แพ็คเกจ Test & Go 1 คนื 
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 

นำ้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 

วันทีเ่ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ ราคาเดก็ 0-11ป ี
ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิ่ม ที่นัง่ หมายเหต ุ

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

Test & Go 1 คนื 

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

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

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

◼ FLIGHT  
DEPARTURE:    EY407    BKK-AUH     19.30 - 23.10  

       EY031  AUH-CDG 02.15 - 07.45 
RETURN       :   EY032  CDG-AUH 10.30 - 19.00 
        EY402   AUH-BKK          22.35 - 08.05  
 
 
 
 
16.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการ

บิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่
นั่ง โหลดสัมภาระ 

19.30 น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบดูาบ ีกรุงอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD     AIRWAYS 
เที่ยวบินที่ EY407  

23:10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
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02.15  น.       นำท่านเดินทางสู่ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY031  
07.45  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส นำ

ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นำท่าน
ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (Rouen) (ระยะทาง 156 กม./2 ชม. 
15นาที)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ Upper Normandy และบ้านเกิดของบุคคลที่มี

ชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส เช่นจิตรกร Géricault นักเขียน Flaubert 
หร ือ Jacques Rivette ผู ้สร ้างภาพยนตร ์ หน ึ ่งในตอนที ่สำค ัญที ่ส ุดใน
ประวัติศาสตร์ของ Rouen ได้แก่ การทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองและการ
พิจารณาคดีของ Joan of Arc นักบุญและวีรสตรีชื่อดังของฝรั่งเศสที่มี
บทบาทสำคัญในสงครามร้อยปี นำท่านเดินทางสู่ ในใจกลางเมืองเก่า 

มหาวิหารแหง่รอูอง (Cathédrale Notre-Dame) เป็นหนึ่งในวิหารแบบ
โกธิกที่ใหญ่ที่สุดและน่าประทับใจที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนถนน
เส้นเดียวกับ หอนาฬิกาโกร์-ซอร์ลอซ (Gros Horloge) นักท่องเที่ยว
สามารถเดินเท้าจากหอนาฬิกาไปยังมหาวิหารแห่งนี้ได้ โดยมหาวิหาร
แห่งรู้อ็องได้ชื่อว่าเป็น มหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และเคย
ครองอันดับสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ตัวมหา
ว ิหารโดดเด ่นด ้วยศ ิลปะแบบโกธ ิค และการประด ับตกแต ่ งทั้ ง
ประติมากรรม, จิตรกรรม หรือกระจกสีอันงดงามประณีตทั ้งโบสถ์  
Abbatiale Saint-Ouen ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นโบสถ์ที่มีอารามเบเนดิกติน
อันทรงพลังของ Saint-Ouen และถือเป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก หอคอยของอาคารมียอดเป็นส่วน
ที่เรียกว่า "มงกุฎแห่งนอร์มังดี" ด้วยสัดส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในด้วยบันไดสามัคคีของพระวิหารมีพื้นที่ที่
เงียบสงบสำหรับการนมัสการทางจิตวิญญาณ มีหน้าต่างกระจกสีอันประณีตถึง 80 แห่งช่วยให้แสงสามารถกรองเข้า
ไปในสถานที ่ศ ักดิ ์ส ิทธิ ์ ได ้ โบสถ์ Eglise Saint-Maclou อยู ่ ไม ่ไกลจากมหาวิหารซึ ่งถ ือว่าเป ็นอัญมณีของ
สถาปัตยกรรมโกธิค Flamboyant คริสตจักรสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1437 และอุทิศให้กับ Saint Malo อาคารสูงสองชั้น
มีเฉลียงตกแต่งที่มีประตูไม้ยุคเรอเนสซองส์ประดับประดาด้วยภาพแกะสลักอย่างประณีตในพระคัมภีร์ไบเบิล 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตคาร (มื้อที่1) 

วันที่สอง         ท่าอากาศยานอาบูดาบี-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล-เมืองรูออง-มหาวิหารแห่งรูอ็อง-หอนาฬิกา

โกร์-ซอร์ลอซ-Abbatiale Saint-Ouen-โบสถ์ Eglise Saint-Maclou-เมืองโดวิลส์-คฤหาสน์สตราสเบอร์เกอร์-ชายหาดโดวิลล์- 

เมืองก็อง                                                                                                                         อาหาร เที่ยง,เย็น     
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองโดวลิส ์(Deauville) (ระยะทาง 93 กม./1.15 
ชม.)  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล จังหวัดกาลวาโดส แคว้นนอร์ม็องดี 
ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองโดวิลล์มีชื่อเสียงโด่งดัง
ในฐานะเมืองพักผ่อนตากอากาศ สไตล์รีสอร์ท เนื ่องจากสภาพ
อากาศของเมืองริมทะเล และสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในเมือง ซึ่งมี
ความสวยงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความหรูหราตลอดทั้ง
เมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงาม
ของ เมืองโดวิลล์ (Deauville) เริ่มต้นที่เก็บภาพความประทับใจกับ 
คฤหาสน ์สตราส เบอร ์ เกอร ์  (Villa Strassburger) หน ึ ่ ง ใน
สัญลักษณ์ของเมืองโดวิลล์ บ้านหลังนี้ที่มีสถาปัตยกรรมนอร์แมน 
วิลล่าถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 เป็นเจ้าของโดยครอบครัวของ 
Gustave Flaubert และHenri Rothschild ขายบ้านหลังน ี ้ ในปี  
ค .ศ.  1924 ให ้ก ับ  Ralph Beaver Strassburger เพ ียง เพราะ
ภรรยาของเขาผิดหวังที่ไม่ได้เห็นทะเลจากวิลล่า หลังจากที่นายสต
ราสเบอร์เกอร์เสียชีวิต ปีเตอร์ลูกชายของเขาได้บริจาคมันให้กับเมืองโดวิลล์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปี ค.ศ. 1980 
จากนั้นไปแวะถ่ายภาพกับชายหาดโดวิลล์ (Deauville beach) ชายหาดประจำเมืองที่มักมีนักท่องเที่ยวและชาว
ฝรั่งเศสแวะมาพักผ่อนในวันหยุด คนส่วนมากมักมาอาบแดดอย่างสบาย อีกทั้งชายหาดยังที่มีทางเดินที่ปูด้วยไม้
กระดาน ชื่อว่า Les Planches บริเวณริมถนนชายหาดยังมีสถานที่สำหรับชอปปิ้งอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความประทับใจและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย พาท่านเดินทางสู่  เมืองก็อง (Caen) (ระยะทาง 53 
กม./ 1ชม.) เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของแถบฝรั่งเศสที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มายาวนานเพราะเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ในสงคราม ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย  

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตคาร (มื้อที่2) 
      ที่พัก : ibis style Caen Centre Paul Doumer 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
      (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ Memorial 
de Caen สถานที่บันทึกเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสรณ์
สถานแห่งนี้อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ของความรุนแรงและความ
ขัดแย้งที่กันในศตวรรษที่ 20 และสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์
เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2531 สถาปนิก
ผู ้ออกแบบสถานที ่แห ่งน ี ้ค ือ Jacques Millet โดยมุ ่ง เน้น
ความหมายไปที่ความเปราะบางของสันติภาพเป็นหลัก ทำให้มีธง

วันที่สาม        เมืองก็อง-พิพิธภัณฑ์ Memorial de Caen-L’Abbaye-aux-Hommes-St Peter’s Catholic church-มงแซงมิเชล 

-เมืองแซงมาโล-อาสนวิหารแซงมาโล-The Saint Vincent Gate-ป้อมลาไรเน-ชายหาด Plage du Mole       อาหาร เช้า,เที่ยง,  
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ของประเทศต่างๆประดับอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ และยังบอกเล่า
เร ื ่องราวเลวร้ายของศตวรรษที ่ 20 อีกด้วย จากนั ้นไปต่อที่  
L’Abbaye-aux-Hommes สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าวิ
ลเลี่ยมที่ 1 จุดประสงค์ของการสร้างโบสถ์แห่งนี้คือเพื่อไถ่บาป
จากการแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของพระองค์ โบสถ์ชายมีบทบาท
ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหลายต่อหลายอย่าง ทั้งการถูก
ปรับปรุงต่อเติมจากโบสถ์ที่มีนักบวชอาศัยอยู่ให้กลายเป็นสถานที่
สำหรับรับรองแขกสำคัญ, โรงเรียน หรือการเป็นที่หลบภัยของชาวเมืองก็องในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย และใกล้ๆ
กับโบสถ์มีสถานที่ฝังพระศพของพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี และราชินีของพระองค์ ถูกฝังไว้เคียงขา้ง
กัน ไปเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ St Peter’s Catholic church หรือชื่อในภาษาฝรั่งเศสคือ L'église Saint-
Pierre สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และได้รับการต่อเติมมาจนถึงศตวรรษที่ 16 เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาธอลิก 
เอกลักษณ์ของโบสถ์นี้คือ สถาปัตยกรรมอันผสมผสานระหว่างศิลปะโกธิคในสมัยต่างๆ และศิลปะสมัยเรอแนสซองค์ 
โบสถ์แห่งนี้จัดอยู่ในประเภทอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2383 อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บ
ภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) 
เ ข ้ า ชม  มง แซ งม ิ เ ชล  ( Mont Saint Michel) 
(ระยะทาง 125 กม./1.45ชม.) เป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที ่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั ่งเศส เป็น
วิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั่ง
แถบตะวันตกของฝรั่งเศสในแคว้นบัส-นอร์ม็องดี 
วิหารนี้ทำมาจากหินแกรนิต อายุเก่าแก่นับพันปี 
ยอดวิหารสูง 155 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่
บนเกาะ ห่างจากฝั่ง 600 เมตร ในสมัยก่อนการจะ
ข้ามไปเกาะต้องรอน้ำลด แต่ในปัจจุบันมีถนนเชื่อม
ไปย ังเกาะ ให ้ทกท่านได ้ชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมที่เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้วยังมีการออกแบบผสมผสานระหว่างกอทิกและโรมาเนสก์ผนวกรวมไป
กับความเก่าแก่มากเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ จึงทำให้ในปี ค.ศ. 1979 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โลกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมโดยองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ตะวันตกอีกด้วย  

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_(building)
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงมาโล (Saint Malo) (ระยะทาง 50 
กม./1ชม.) มีชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นเมืองที่สวยงามและเป็นที่ชื่น
ชอบของชาวยุโรปเป็นพิเศษ จุดเด่นคือบริเวณตรงท่าเรือจะถูก
ล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า2 
กม. ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลัดเลยทีเดียว จากนั้นนำ
ท่านเที ่ยวชม อาสนวิหารแซงมาโล (Cathédrale de Saint-
Malo) หรือเรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญบิเซนเตแห่งแซง
มาโล (Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo) ในปัจจุบันมีฐานะเป็นโบสถ์
ประจำเขตแพริช นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งในอดีตเคยมีฐานะเป็น
อาสนวิหารประจำมุขมณฑลแซงมาโล ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1146  อาสน
วิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองแซงมาโล สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแด่นักบุญบิเซนเต
แห่งอูเอสกา อาสนวิหารนี้มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม
ตั้งแต่โรมาเนสก์ กอทิก และฟื้นฟูศิลปวิทยา ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1910 จากนั้นไปเก็บ
ภาพความประทับใจกันต่อที่ ประตูเมืองของแซงมาโลนั้นมีชื ่อว่า 
The Saint Vincent Gate เริ่มสร้างขึ้นเม่ือต้นศตวรรษที่ 17 และเสร็จในศตวรรษที่ 18 ประตูเมืองนี้เป็นทางเข้าไปสู่ตัว
เมืองเก่าหรือ Old Town ของแซงมาโล สามารถซึมซับความเก่าแก่และความสวยงามของประตูเมืองจากด้านนอกแล้ว 
ยังสามารถเดินขึ้นบันไดไปชมวิวด้านบนได้อีกด้วย เดินตามทางบนประตูเมืองไปเรื่อยๆจะไปเจอวิว ริมทะเล เป็นอีกจุด
ชมวิวอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดจากนั้นพาทุกท่านไปที่ ป้อมลาไรเน Fort la Reine  คือป้อมปราการกลางทะเล สร้าง
มาทางการทหารสมัยก่อน ลักษณะคล้ายปราสาทหิน มีความเก่าแก่และสวยงาม ตรงนี้จะให้ท่านได้ถ่ายรูปจากด้าน
นอกและให้เดินชมบริเวณโดยรอบได้  จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่  ชายหาด Plage du Mole 
ชายหาดเล็กๆ ที่มีเสน่ห์รายล้อมไปด้วยร้านค้าเล็กๆให้ท่านได้ซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆ ชายหาดแห่งนี้จะดึงดูดผู้ที่รัก
การเดิน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นไปรอบๆหาดแห่งนี้ประกอบด้วยเปลือกหอยเล็กๆมากมาย จากนั้นนำ  

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) 
       ที่พัก : ibis Saint Malo Plage 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

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%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/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/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%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%84.%E0%B8%A8._1910
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เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
ท่านเดินทางสู่ เมืองดิน็อง (Dinan) (ระยะทาง 33 กม./ 40 นาที) เมืองเก่าแก่เล็กๆที่ตั้งอยู่บนริมหน้าผาริมแม่น้ำ 
Rance จะมองเห็นแม่น้ำได้  บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบคลาสสิค เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเล เเละเครื่องดื่มท่ีเรียกว่า 
Le cidre เครื่องดื่มที่กลั่นจากน้ำแอปเปิ้ลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์เล็กน้อย ไปเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ 
Porte du Jerzual ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดังที่สุด และยังเป็นถนนที่น่าเป็นถ่ายรูปที่สุดด้วยในเมือง ถนนสูงชันที่ค่อนข้าง
สูงชันแห่งนี้ และยังเป็นตรอกเก่าแก่ของเมืองนี้ เต็มไปด้วยบ้านเรือนอันงดงามและแผงขายของของศิลปิน  ลงมาแล้ว
ย่านริมรั้วก็สวยมากและเหมาะมากสำหรับเดินเล่น อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมเมืองเล็กๆตามอัธยาศัย จากนั้นพา
ท่านไปต่อที่ เดอะ บาซิลลิค เซนต์ ซาวเวียร์ the Basilique Saint Sauveur เป็นโบสถ์ cathedral สร้างเป็นแบบ
กอทิคยุคแรกๆ เสน่ห์ของที่นี้คือหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ภายใน ตกแต่งด้วยซุ้มต่าง ๆซึ่งโบสถ์นี้อยู่ใจกลางของเมือง 
ให้ท่านได้ชมความมหัศจรรย์ที่อยู่มากว่า 700 ปีภายใต้กำแพงของโบสถ์ ปราสาทดีน็อง (Château de Dinan) เป็น
ปราสาทที่ตั้งอยู่ที่เมืองดีน็อง หอและประตูของปราสาทเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงปราสาทที่ยาว 2,600 เมตรที่ยังคง
ล้อมรอบบริเวณเมืองเก่าอยู่  ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยคูปราสาท ตัวปราสาทเชื่อมกับภายนอกด้วยสะพานชัก รอบ

กำแพงมีช่องซัดอาวุธที่ยื่นออกมาจากตัวกำแพงล้อมรอบ เพื่อใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกที่อาจจะล้อมปราสาทหรือ
พยายามเข้าโจมตีปราสาท ปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1886 ใน
ปัจจุบันปราสาทเป็นของเมืองและเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
นำท่านเดินทางสู ่ เม ืองแรนส์ (RENNES) (ระยะทาง 53 กม./1 ชม.) เที ่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจที่   
Cathedrale Saint-pierre de Renne สถานที่นี้ถูกใช้เป็นโบสถ์ประจำเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6ที่นี่ก็ถูกตกแต่งใหม่
ทั้งหมด โดยใช้ปูนฉาบผนังและเคลือบด้วยสีทองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีการวาดภาพตกแต่งเพื่อให้ดูหรูหรายิ่งขึ้น 
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรัฐสภาประจำเมืองแรนส์นั่นเอง แวะถ่ายภาพกับ Portes Mordelaises ประตูเมือง
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่กำแพงเมืองเก่าโดยรัฐบาลยังคงฟื้นฟูและต่อเติมให้คงสภาพเดิมเสมอ อิสระช้อปปิ้งที่ Place de 
la Mairie ลานที่ตั้งของ Hall town และโรงละครต่างๆ ให้ท่านชมบรรยากาศและเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) 

วันที ่สี ่         เมืองแซงมาโล-เมืองดิน็อง-Porte du Jerzual-เดอะ บาซิลลิค เซนต์ ซาวเวียร์ -ปราสาทดีน็อง-เมืองแรนส์- 

Cathedrale Saint-pierre de Renne-Portes Mordelaises-Place de la Mairie-เมืองน็องต์-Place Royale-อาสนวิหารน็

องต์-Château des ducs de Bretagne-ย่าน Bouffay-เมืองตูร์                                                   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

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%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
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองนอ็งต์ (ระยะทาง 112 กม./1 ชม. 30 
นาที)  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์ทางตะวันตกของฝรั่งเศส ราว 
50 กิโลเมตรจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก น็องต์เป็นเมือง
ที่ใหญ่เป็นที่หกของฝรั่งเศส ขณะที่เป็นลำดับที่แปดเมื่อนับ
จำนวนประชากร 804,833 คนในปี ค.ศ. 2008 น็องต์เป็น
เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอดีตจังหวัดบริตานี และ
ยังคงมีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กันอยู่ในปี ค.ศ. 2004 นิตยสาร
ไทม์บรรยายน็องต์ว่าเป็น "เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในบรรดาเมือง
ต่างๆ ในยุโรป เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง 
เริ่มต้นที่ Place Royale จัตุรัสนี้เป็นหัวใจของเมืองน็องต์ 
ตั ้งโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมือง และล้อมไปด้วย
น้ำพุที่สวยงาม สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2408 กลางจตุรัสมีน้ำพุ
ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การเดินเรือของเมือง อาสนวิหารน็
องต์ (Catherdral of St.Peter and St.Paul of Nantes) 
หรือมีชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
แห่งน็องต ์เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกและที่ตั้งของมุขนายกประจำมุขมณฑลน็องต์ ตั้งอยู่ที่ปลัสแซ็ง-ปีแยร์ (Place 
Saint-Pierre) สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่สองอัครทูตสำคัญ คือ นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อาสนวิหารน็องต์ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1862 อาสนวิหารแห่งน็องต์สร้างขึ้นบนพื้นที่วิหารเดิมที่เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เริ ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1434 จนแล้วเสร็จเมื ่อปี ค.ศ.1891 โดยใช้เวลาสร้างรวม
ทั้งสิ้นถึง 457 ปี อาสนวิหารอันเป็นอาคารขนาดใหญ่มาก 
เริ่มสร้างในสมัยที่เมืองน็องต์และภูมิภาคเบรอตาญ ซึ่งมี
ความร ่ ำรวยทาง เศรษฐก ิ จ  Château des ducs de 
Bretagne  
เป ็นปราสาทขนาดใหญ่ เป ็นศ ูนย ์กลางของจ ังหวัด
ประวัติศาสตร์ของบริตตานี เป็นที่พำนักของดยุกแห่งบริต
ตานีระหว่างศตวรรษที่ 13 และ 16 ต่อมาได้กลายเป็นที่พำนักของเบรอตง ของราชวงศ์ฝรั่งเศส ปราสาทแห่งนี้ไดร้ับ
การขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 ปัจจุบัน
ปราสาทแห่งนี้เป็นที่ตั ้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์น็องต์  ย่าน Bouffay เป็นย่านประวัติศาสตร์ของตัวเมือง  
ปัจจุบัน Bouffay เป็นย่านท่องเที่ยวมากที่มีผู้มาเยี่ยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของ Nantes รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้าน
เครป และบาร์มากมาย ซึ่งทำให้สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่วุ่นวายโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์อีกด้วย  
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (ระยะทาง 16 กม./3 ชม.)  เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคCentre-Val 
de Loireของฝรั่งเศส มีประชากร 135,787 คนในปี 2560 ในขณะที่ประชากรของเขตมหานครทั้งหมดอยู่ที่ 495,379 
คน ตูร์ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำลัวร์ ระหว่างOrléansและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เดิมชื่อ ตูร์เป็นเมือง
แรกของอุตสาหกรรมผ้าไหม  

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) 
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      ที่พัก : Ibis Tours Centre Giraudeau 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
      (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ตัว เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 127 กม./ 1 ชม.30 นาที)  มหาวิหารเซนต์มาร์ติน เป็นมหา

วิหารนิกายโรมันคาธอลิก ที่อุทิศให้กับนักบุญมาร์ตินแห่งตูร์ซึ่งมีการสร้างหลุมฝังศพไว้   มหาวิหารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นที่นี่ใน
ศตวรรษที่ 5 (ถวายในปี 471) บนที่ตั้งของโบสถ์เก่า เป็นครั้งแรกในชุมชนของพระสงฆ์ภายใต้เจ้าเจ้าอาวาสแห่งเซนต์มาร์
ติน มหาวิหารในยุคกลางพังยับเยินระหว่างการปฏิวัติ
ของฝรั่งเศส และได้ทำการซ่อมแซมโบสถ์ปัจจุบันใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2429 ถึง พ.ศ. 2467 โดยสถาปนิก
ชาวฝรั ่งเศสVictor Laloux ในสไตล์นีโอไบแซนไทน์ 

อาสนวิหารนักบ ุญกาเซ ียงแห่งต ูร์  (Cathédrale 
Saint-Gatien de Tours) เ ป ็ น อ า ส น ว ิ ห า ร
โรมันคาทอลิก เป็นที่ตั้งของมุขนายก ประจำมุขมณฑล
ตูร์  สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้นักบุญกาเซียงแห่งตูร์  อดีต
มุขนายกผู้ก่อตั้งมุขมณฑลตูร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 
อาสนวิหารแห่งตูร์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1862 พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ย่าน Vieux 
Tours หรือ Old Tours เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของTours ซึ่งรวบรวมเรื่องราวของเขตต่างๆ มากมาย และปัจจุบัน
ย่านนี้เป็นส่วนที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง ได้รับการบูรณะและปรับปรุงใหม่ทั้งหมด สามารถเล่นไปตามถนนที่ปูด้วย
หินจะพบกับความประทับใจกับบ้านไม้ครึ่งหลังที่สวยงามในยุคกลาง, บ้านสไตล์โรมาเนสก์หรือกอทิก ตลอดจนคฤหาสน์ที่
เรียงรายอยู่ริมถนนในเขตเมืองเก่า 
จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม พระราชวังช็องบอร์ (Château de Chambord) (ระยะทาง 78 กม./ 1 ชม.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่สำคัญที่ได้รับอิทธิพลจากผลงานของเลโอนาร์โด ดา วินชี "จิตรกรระดับพรีเมียร์ สถาปนิก และวิศวกรของกษัตริย์" 
ปราสาทที่มีป้อมปราการมีอายุยืนยาว ตรงกลางอาคารหลักทำให้ผู้มาเยี่ยมชมตกตะลึงด้วยยอดแหลมของหอคอยสูง
ตระหง่านทั้งสี่แห่ง เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ดอนจอน” และเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางการทหาร ภายในอาคาร ห้องโถง

วันที่ห้า         เมืองตูร์-มหาวิหารเซนต์มาร์ติน-อาสนวิหารนักบุญกาเซียงแห่งตูร์-ย่าน Vieux Tours-พระราชวังช็องบอร์-เมือง

ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์                                                                   

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                   
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กว้างขวางสี่ห้องเป็นรูปไม้กางเขนกรีกที่มีแขนเท่ากัน ซึ่งตรงกลางมีบันไดเวียนคู่อันเลื่องชื่ อ บันไดเวียนเกลียวคู่ บันไดที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังประกอบด้วยแกนกลางที่เป็นโพรง และบิดและพลิกด้านขึ้นไปอีกขั้น เป็นทางลาดเป็นเกลียวคู่ซึ่งให้บริการที่
พื้นหลักของอาคาร  ผู้ชมในปัจจุบันยังคงหลงเสน่ห์เหมือนในสมัยโบราณ อีกทั้งยังมีห้องใต้ดิน ให้ทุกท่านเข้าสู่จักรวาลแห่ง
อัจฉริยะ เดินเล่นที่บันไดเวียนเกลียวคู่ที่มีชื่อเสียง ชมผลงานศิลปะ 4,500 ชิ้นปราสาทที่ได้รับการตกแต่งใหม่ และห้องพัก
กว่า 60 ห้องที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) 

จกนั้นนำทกท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (ระยะทาง 178 กม./ 2 ชม. 30นาที) เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ ทำให้ปารีส
เป็นเมืองที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติก โรงเรียนสอนศิลปะชื่อดัง
ของโลกก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกัน และภาพวาดส่วนมากล้วนสื่อถึงผู้คน
และทัศนียภาพที ่สวยงามของปารีส สถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่
เหมือนที่ไหนในโลก และการออกแบบผังเมืองที่ดี ทำให้ปารีสเป็น
เมืองที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก จากนั้นพาทุกท่านไปเก็บภาพ
ความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในปารีส เริ่มต้นที่ หอไอ
เฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศ
ฝรั ่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั ้งหมด มีความสูง
ประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบ
หอคอย โดยถูกตั ้งตามชื ่อของสถาปนิกที ่คนออกแบบชื ่อว่า 
“กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่ งเศส
ในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอ
เฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 
ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่อแสดงถึงความร่ำรวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศ
ในขณะนั้นด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานี

ของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงาม



 

11 FREY02 BON VOYAGE FRANCE 8D 5N BY EY 

แน่นอน ไปต่อกันที่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี
สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตร
และมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 
ของโลกหลังจากที ่จ ักรพรรดิ นโปเลียนที ่ 1 ได้ร ับชัยชนะจาก
ยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี  ใช้
ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดย
การใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนสำคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลัก
ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่
วีรชนทหารกล้าที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์
ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็น
สุสานของทหารนิรนามที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นไปท่ี
ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs 
Elysees)  เป็นหนึ ่งในถนนที ่ม ีช ื ่อเส ียงโด่งดังในฝรั ่งเศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบ
รนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่
สำคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยัง
ถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็อง
เซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการ
ตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากนั้นพาท่าน
ไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum)  เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด
แสดงไปจนถึงความเก ่าแก ่และย ิ ่งใหญ่ของสถานที ่ทำให ้ เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 
ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
(Louvre Museum) เ ป ็ นสถานท ี ่ เก ็ บร ักษาผลงานศ ิลปพที่
ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่นำมาจัดแสดงให้ชมเพียง 
40,000 ชิ้นเท่านั้น ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมา
ว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสนำมาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) 
เป็นสถานที ่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็น
สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของ
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ฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้าง
เสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกทำลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พร้อมกับการนำเครื่อง
ประหารชีวิตกิโยติน (Guillotine) มาตั้งแทน อีกสิ่งที่น่าใจคือ ประติมากรรมน้ำพุ Fontaine de Jacques Hirtoff ที่ตั้ง
สง่าอยู่ภายในจตุรัสคองคอร์ด อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะ
มาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลกอย่างทุกวันน้ีแต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขาย เสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่
ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มี
ยอดขายสูงสุดมาก ซึ่งในปัจจุบัน Galleries Lafayette มีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวม
แล้ว ทั้งหมด 61 แห่ง 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) 
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝรั่งเศส นั้นก็คือ เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (Versailles 
Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงาม
อลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวัง
สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคณุค่า 
6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 
800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้อง
มากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสำราญ และห้องพำนักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน้ำแม้แต่เพียงห้อง
เดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื ่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูก
ก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์
ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มี
ประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระตำหนักเล็กๆ ของ

วันที่หก         เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-เมืองปารีส 

 อาหาร เช้า,เที่ยง 
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พระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซึ่งพระนางทรงโปรดที่จะมา

พักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  
  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13) 

จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรอืชมแม่นำ้แซน โดย บาโต มูช 
(Bateaux-Mouches) (ระยะทาง 17 กม./ 30นาที) 
ล่องเรือชมเมืองรอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยาย
เกี ่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั ้งสายการเดินทาง
ระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์
เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet)  (ระยะทาง 
41 กม./ 1 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 
เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทำให้เป็นสถานที่ที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้า
แบรนด์เนมจำหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใน และยังมี GUCCI, LACOSTLE, 
ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน เดินทางกลับสู่ เมืองปารีส (ระยะทาง 62 กม./ 1 ชม.) 

  เย็น   อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน   
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (BOX SET) (มื้อที่14) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล 

ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
10.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032  

วันที่เจ็ด       เมืองปารีส-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล-ท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง                                                                                                                 

 อาหาร เช้า 
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  19:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
22:35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 
 
 

 08:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go” 
ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ** 

Update: 18/3/2565 
************************************************ 

 
หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยทั้งระบบ  อาจมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ
อาจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งจากหน่วยงานรัฐทั้งสองประเทศ  รายการทัวร์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 22 มกราคม 2565 ) 
► เอกสารทีต่อ้งทำการเตรยีมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
4. หลักฐานการจองโรงแรม Test and Go 1 วัน พร้อมการตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 

 
เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 
► ผู้เดนิทางเข้าประเทศฝรัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ทีห่น่วยงานของประเทศฝรั่งเศสได้ออกประกาศ
เกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ ดังนี้ 
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 
(3) Sinovac และ Sinopharm จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna, AstraZeneca หรือ Johnson & Johnson เป็นเข็มที่ 3 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 

วันที่แปด       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



 

15 FREY02 BON VOYAGE FRANCE 8D 5N BY EY 

ข้อมูลจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 
- เดก็ทีอ่ายตุ่ำกวา่ 12 ปีและยงัไม่ไดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดินทางด้วย 
► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม 
► เตรียม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหมด Digital Health Pass   
► เมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศสดาวน์โหลด EU Digital QR CODE วัคซีนจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่อมาใช้กับแอปพลิเคชั่น 
TouristANTICOVID ของประเทศฝรั่งเศสได้ (ใช้ในการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า และร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส) 
► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให้)  
 
**เอกสารมกีารและขั้นตอนการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรณุาอพัเดทอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง** 
 
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  
ชั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย  
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigration และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสนามบินที่ท่านมาถึง 
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test and Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจหา

เชื้อโควิด-19  
ขั้นตอนที่ 5ฃ4 : ระหว่างรอตรวจหาเชื้อโควิด-19  
เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  
 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน  
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- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะ
ทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณทีี่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,500 บาท (25,500) 
 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น  ) เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
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ประกันจะไม่ครอบคลุม (ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่ม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี
น้ำมันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9. แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผล

การตรวจหาเช้ือโควิด-19  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือประมาณ 2,300 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจจากท่าน  

 
กรณวีซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไม่ผา่น) และท่านได้ชำระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจริง เชน่คา่วี
ซา่และคา่บรกิารยื่นวซี่า/คา่มัดจำตั๋วเครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
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7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้
จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครอง
และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่
บังคับใหบ้รษิทันำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติม
จากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้
จัดกำกับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
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 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France) 

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทำการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจำ 
 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 
2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หาก
ผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5cm  จำนวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวม
แว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตัว 

 - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้
เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับ
เด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน ( พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบตัร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ ที่รับ
ยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียง
ผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า) 
 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่งงาน, 
เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงาน
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.2 กรณีทีเ่ปน็เจา้ของกจิการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 90 
วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน , ใบ
ประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
 
4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) , หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไม่ได้
เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้องเขียน
จดหมายแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน , 
สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
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5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชี
ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี
นั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลบัสู่
ภูมิลำเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็น
ภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น 

 
 
5.2 ผู้เดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง จำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และ
ขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ดำเนินการตามเอกสารข้างต้น 
พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น โดยระบุชื ่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื ่อผู้เดินทาง/ผู้ที ่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น    (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลา
ดำเนินการนานถึง 3 วัน) 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่าน

จำเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรพัยใ์ห้แสดงเปน็ยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันัดหมายยื่นวซี่า 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้อง
นำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หาก
สถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการ
พิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื ่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ดำเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี 
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 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูต
นัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการ
สถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทาง
บริษัท เพ่ือนำส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทกุฉบับทีใ่ช้ประกอบการยืน่คำรอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นั้น !! 

พรอ้มแนบสำเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งเซ็นรบัรองสำเนาถกูตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
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แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพำนักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นคำร้องวีซ่าฝรั่งเศส 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ตำแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ทำงาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ท่ีทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด     ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า     ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣     แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 



 

24 FREY02 BON VOYAGE FRANCE 8D 5N BY EY 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า) ................................................................. 

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า .................................................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

            เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

             เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูตกรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการ
อนุมัติทันตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กับ

บริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูล

ทั้งหมด บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการนำส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อ
ผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 
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 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด

หมายยื่นวีซ่า 
          - ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอย
ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

