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รหัสโปรแกรม : 23338 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 
 

 
เอ็นจอยเอเบิ้ล ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน 

เที่ยวเพลินเกินห้ามใจ 
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อร่อยกับเมนูอาหารไทย สุดปังกับเมนูหอยฝรั่งเศส 
พัก 4 ดาวในเมือง 

เพลินกับอาณาจักรแห่งลุ่มแม่น ้าลัวร์ ปราสาทชอมบอร์ด 
เที่ยวเมืองบลัวร์และเมืองตูร์ แวะออร์เลอ็องเมืองแห่งโจนออฟอาร์ค 
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์  เข้าชมบ้านโมเนต์ ล่องเรือแม่น ้าแซน 

ชมโบสถ์หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งปารีส 
ช้อปฟิน..ฟิน @La Vallee Village Outlet 

และห้างดังใจกลางกรุงปารีส La Samaritaine Paris 
 

    โดยสายการบิน 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง  1-7 มิ.ย. / 13-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-2 ส.ค. / 10-16 ส.ค. /  

21-27 ก.ย. / 12-18 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2565 
 

 วันแรก  สุวรรณภูมิ-สนำมบินอำบูดำบี (สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์) 

16.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น  4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
Etihad Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

  **กรณีท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจ
มี การปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเล็กน้อย** 

17.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ 
EY431 
23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินนครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อให้ท่านแวะเปลี่ยน
เครื่อง 
**ก าหนดการเดินทางวันที่ 22 ต.ค. เที่ยวบินจะเปลี่ยนเป็น EY407 เวลาเดินทางเป็น 19.30-23.10 น.** 
 

วันที่สอง สนำมบินอำบูดำบี-สนำมบินชำร์ลเดอโกลล์-ชอมบอร์ด-บลัวส์-ตูร์ (ฝรั่งเศส) 

02.15 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินนครอาบูดาบี  โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ 
EY031 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชอมบอร์ด 
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Chambord เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น ้าลัวร  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เส้นเลือดหล่อ
เลี้ยงแคว้นลัวร  และเป็นแม่น ้าสายยาวที่สุดของฝรั่งเศสมีความยาวประมาณ 1,013 กิโลเมตร หล่อ
เลี้ยงต้นองุ่นของหลายร้อยต าบลในหลายแคว้นสองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตของกษัตริย และเชื้อ
พระวงศ ที่สวยงามนับพันแห่ง สะท้อนถึงความเป็นอยู่อันหรูหราฟุ่มเฟือยของเจ้าขุนมูลนายในยุคนั้น 
ปัจจุบันปราสาทเหล่านี้กลายเป็นสวรรค ของนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร ของฝรั่งเศส  ให้ท่าน
แวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทชอมบอร์ด Chateau de Chambord เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดใน
บรรดาวังต่างๆ ในลุ่มแม่น ้าลัวร  และเพราะเป็นปราสาทที่ ออกญาพระวิสุทธิสุนทร (ปาน) อัคร
ราชทูตกรุงสยามรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ มหาราช   เคยพ านักเมื่อ ครั้งที่ เดินทางไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ชอมบอร ด ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่ผสมผสาน สถาปัตยกรรมแบบ
เรอเนสซองส ของฝรั่งเศสยุคกลางกับรูปแบบโครงสรา้งแบบอิตาเลียนคลาสสิก บาร็อค และ ร็อคโคโค 
ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวที่สุด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบลัวส์ Blois อีกหนึ่งเมืองใหญ่แถบ
ดินแดนลุ่มแม่น ้าลัวร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชม เมืองบลัวส์ ซึ่งเป็นเป็นเมืองเก่าเเก่

โบราณที่มีความส าคัญทางประว้ติศาสตร และมี
ชื่อเสียงเเละมีความสวยงาม เหมาะเเก่การมาเที่ยว
ชมเป็นอย่างมาก ตั้ งอยู่ตอนกลางของประเทศ
ฝรั่งเศส ในจังหวัดลัวเรแชร  แคว้นซ็องทร -วาล
เดอลัวร  ริมฝั่งแม่น ้าลัวร  นับว่าเป็นเมืองในยุคเเรกๆ ของฝรั่งเศสตั้งเเต่สมัยที่พวกโกลเข้ามาปกครอง
ในบริเวณเเห่งนี้ ซึ่งในบริเวณเเห่งนี้มีปราสาทหลายแห่งก่อสร้างเเละตั้งเรียงรายกันอยู่ตามแนวเขต
เเม่น ้าลัวร  ชมสะพานหินข้ามแม่น ้าลัวร  ซึ่งมีความเก่าเเก่เเละสร้างมาตั้งเเต่คริสต ศตวรรษที่ 18 โดย
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของเเม่น ้าลัวร อย่างชัดเจน รวมถึงชมเขตเมืองเก่าที่มี
ความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าที่ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่มาเป็นร้านค้าเเละ
ร้านอาหารมากมายหลายเเห่ง ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว และเมืองเเห่งนี้เคยเป็นที่พ านักของราช
ฑูตสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ มหาราชที่ส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส ที่ 14 ซึ่งก็
คือโกษาปาน โดยท่านโกษาปานนั้นได้ขึ้นท่าที่เมืองชายฝั่ง
ก่อนจะเดินทางเพ่ือเข้าปารีสเเละเเวะพักท่ีเมืองบลัวส เเห่ง
นี้เป็นเวลา 2 คืนด้วยกัน และต่อมาองค การยูเนสโก้ได้ขึ้น
ทะเบียนบริเวณตอนกลางของลุ่มแม่น ้าลัวร ระหว่างแม่น ้า
แมนและซุลลีย -เซอร -ลัวร  ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000  
จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปกับภายนอกพระราชวังแห่งบลัวส  
Blois Royal Castle ห รื อ  Chateau de Blois 
พระราชวังที่ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น ้าลัวร  เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย หลายพระองค  รวมทั้ง
พระเจ้าหลุยส ที่ 12 และยังเป็นสถานที่นักบุญโจนส ออฟอาร ค เดินทางไปรับพรจากอาร คบิช้อฟแห่ง
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แรงส ในปี ค.ศ.1429 ตัวพระราชวังตั้งอยู่ใจกลางเมืองบลัวส  ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างและอาคาร
หลายหลังที่สร้างขึ้นระหว่างคริสต ศตวรรษที่ 13-17 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตูร์ 
Tours เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น ้าลัวร  และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันครั้งหนึ่งเคย
ถูกยกให้ เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส ที่  11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหา 
วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น า
ท่านชมเมืองตูร์ ศูนย กลางของดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการ
กล่าวชมไว้ ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไป
ท่องเที่ยวปราสาทลุ่มแม่น ้าลัวร  ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความงามและความมั่งคั่งในหลายศตวรรษที่
ผ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของราชส านักฝรั่งเศส, ที่อยู่ของข้าราชบริพารและท่านเคานท 
ผู้ต้องการจะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย  น าท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ ผ่านชมความงดงามของ วิหารตูร  
Tours Cathedral หรือวิหารเซ้นต แกไทน  Saint-Gatien’s Cathedral คริสตจักรนิกายโรมันคาทอ
ลิค ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับนักบุญเซ้นต แกไทน  สร้างขึ้นในช่วงระหว่าง ค.ศ.1170-1547 โดยมี
ศิลปะแบบโกธิค ต่อมาวิหารตูร ได้รับการประกาศให้เป็นอนุเสาวรีย ทางประวัติศาสตร  ในปี ค.ศ.
1862 จากนั้นน าท่ านเดินเล่นบริเวณ เมืองเก่าหรือจัตุรัสพลู เมอโร Plumereau Square 
ศูนย กลางทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองตูร  โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือน
ยุคกลาง ส่ วน ใหญ่ เป็ นส่ วนประกอบจากไม้  
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งเรียงรายสอง
ฝั่ง จากนั้นชมโบสถ เซ้นต มาร ติน Saint Martin 
Basilica โบสถ ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แด่เซ้นต มาร 
ตินที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1886-1924 
ในรูปแบบนีโอไบเซนไทน  ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังแห่งยุคกลาง Victor Laloux ต่อมาได้กลายเป็นอนุเสาวรรีย ทางประวัติศาสตร ในปี ค.ศ.1840  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก Mercure Tours Centre Gare หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันที่สำม  ตูร์-ออร์ลีนส์ (ออร์เลอ็อง)-แวร์ซำยส์-พระรำชวังแวร์ซำยส์-ปำรีส  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ลีนส์ Orleans หรือเมืองออร์เลอ็อง เมืองในภาคเหนือของประเทศ

ฝรั่งเศส หากจากมหานครปารีสประมาณ 120 กิโลเมตร 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ริมแม่น ้ าลัวร จัดเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของ
ฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงการแลกเปลี่ยนทางการค้า เป็นท่าเรือการค้าทาง
แม่น ้าที่ส าคัญและเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของชุมชน
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พ่อค้าที่แวะเวียนมาที่ลุ่มแม่น ้าลัวร บ่อยครั้ง และมีบทบาทส าคัญในสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษและ
ฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบทบาทของโจนออฟอาร ค วีรสตรีคนส าคัญแห่ง
ประวัติศาสตร ฝรั่งเศส น าท่านชมภายนอกของบ้านโจนออฟอาร์ค ในอดีตเคยเป็นที่พ านักของโจน
ออฟอาร ค ต่อมาในปี ค.ศ.2012 ได้รับการปรับปรุงให้กลายมาเป้นพิพิธภัณฑ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ 
ของวีรสตรีผู้นี้ ให้ท่านเข้าและถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นต์ครัวส์ Sainte-Croix ที่ได้รับการก่อสร้างแบบ
โกธิคและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ สถานทางประวัติศาสตร  เมื่อปี ค.ศ.1862 มีหอคอยระฆัง
ที่ถูกเรียกชื่อตามโจนออฟอาร คที่ยอดโบสถ จะมีรูปปั้นของโจนออฟอาร คอยู่ด้วย น าชมเขตเมืองเก่า
ที่ตั้งของศาลากลางของเมืองที่ก่อสร้างตามแบบสมัยเรอแนสซองส และโกธิคและในช่วงการปฏิวัติ
ฝรั่งเศสยังใช้เป็นที่รับรองคณะกรรมการ บุคคลส าคัญต่างๆ รวมไปถึงกษัตริย ของฝรั่งเศสในอดีตด้วย 
ผ่านชมสะพานจอร์จที่ 5 George V-Bridge เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นทั้งสะพาน ถนน และ
รถรางทอดข้ามแม่น ้าลัวร  สะพานสร้างด้วยอิฐก่อโค้งระยะทาง 325 เมตร ออกแบบโดย Jean 
Hupeau ระหว่างปี ค.ศ.1751-1760 และสะพานนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นจอร จที่ 5 ในเวลาต่อมาเพ่ือ
เป็นเกียรติแก่พระเจ้าจอร จที่ 5 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเข้าชม พระราชวังแวร์
ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และ
สวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย ของโลกยุคปัจจุบันด้วย เดิมนั้นแวร ซายส 
เป็นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่
เบาบางบริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอ่ืนๆ 
ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยัง
ทรงพระเยาว  ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา 
ทรงนิยมล่าสัตว ในป่า และทรงเห็นว่าต าบลแวร 
ซายส น่าจะเหมาะแก่การประทับเพ่ือล่าสัตว  จึงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างพระต าหนักส าหรับพักชั่วคราว
เท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก  จึงมีพระประสงค ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพ่ือ
เป็นศูนย กลางในการปกครองของพระองค  จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระต าหนักเดิมในปี ค.ศ.1661 โดย
ใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค  คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี ค.ศ.
1688 ทุกส่วนท าด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร 
ซายส แห่งนี้ได้น าเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุก
เข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วย
กิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร ซายส ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ประชาชนเข้าชมได้ น าท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม  ห้องเสวย  ห้อง
ส าราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง  อาทิ ห้อง
กระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้
เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 
1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดว้ย ห้องนี้พระเจ้า
หลุยส ที่ 14 ทรงท าการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ  17 บาน เปิดออกแล้วจะ
เห็นสวนแวร ซายส อันสวยงาม ในพระราชวังแวร ซายส มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง  รวมภาพวาดทั้งหมด 
6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก ทั้งในส่วนของ
กษัตริย และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส ที่14 ให้เวลา
ท่านเดินเล่นบริเวณอุทยาน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองแห่งแฟชั่นและความโรแมนติค ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)     
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Paris Saint Ouen หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันที่สี่   ปำรีส-มงต์มำร์ต-โบสถ์ซำเครเกอร์-ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet-ปำรีส- 
   ล่องเรือบำโตมุชในแม่น ้ำแซน-ช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษี-ชิมหอยเอสคำโก  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต Montmarte ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูง

ที่สุดของเมืองและเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 
โบ ส ถ์ ซ า เค ร เก อ ร์  Sacre-Coeur หั ว ใจ อั น
ศักดิ์สิทธิ์แห่งปารีส จุดชมวิวยอดนิยมที่อยู่ไม่ไกล
จากกรุงปารีส โบสถ แห่งนี้สร้างขึ้นบนเนินเขามงต 
มาร ตสูงจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เนินเขาแห่ง
เดียวในกรุงปารีส เพ่ือเป็นอนุสรณ สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปเยอรมัน
ในช่วงปี ค.ศ.1870-1871 และเพ่ืออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู โดยออกแบบตามศิลปะสไตล 
โรมัน-ไบเซนไทน  โดยโปล อะบาดี สถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด 
ปัจจุบันยังเป็นโบสถ และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ให้ท่านนั่งกระเช้า Funicular ขึ้น
สู่โบสถ์ด้านบน จากด้านบนของเนินเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพของปารีสได้อย่างชัดเจนรวมถึง
วิวของหอไอเฟิลที่สวยงาม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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 น าท่านเข้าชมภายในได้ ชมการตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามและโมเสกขนาดใหญ่ที่ใช่ระยะเวลาใน
การจัดท ากว่า 10 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านเซอร์ริส Serris ย่านชานเมืองของปารีสมความ
โดดเด่นที่เซอร ริสถือเป็นปอดธรรมชาติของเมืองและเป็นที่ตั้งของเอ๊าท เล็ตที่มีชื่อของฝรั่งเศส (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ ให้
ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด เนมจ านวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Balenciaga, Boss, 
Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Celine, Clarins, Coach, DIESEL, 
Dolce&Gabbana, Furla, Gucci, Givenchy, 
L’Occitane, Levi’s, Longchamp, Longines, 
Michael Kors, Paul Smith, Marc Jacobs, Rado, 
Prada, Polo Ralph Lauren, Salvatore 
Ferragamo, Valentino เป็นต้น และยังท่านพักผ่อน
กับร้านอาหารและของหวานอีกหลากหลายจากภายใน
เอ๊าท เล็ต อาทิ เช่น Menu Palais, Pret A Manger, 
Creperie Marguerite หรือสายหวาน เช่น LeChocolate Alain Ducasse, Amorino, ร้านมาการ็
องชื่อดัง Laduree, Pierre Herme Paris เป็นต้น  **เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และ
การพักผ่อน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต** 

บ่าย สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ นครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
น าท่านถ่ายรูปกับ Parc du Champ de Mars สวนสาธารณะแบบเปิดโล่งขนาดใหญ่ในกรุงปารีส ที่
เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1765 ออกแบบโดยอ็อง ชัก กาบรีแยล ใกล้กับหอไอเฟล โดยตั้งชื่อตามกัม
ปุมาร ติอุส (ลานเทพสงคราม) ในกรุงโรมเพ่ือเป็นเกียรติแก่เทพมาร ส ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของ
โรมัน และสวนนี้เคยถูกใช้เป็นลานสวนสนามของกองทัพฝรั่งเศสในอดีต รวมถึงเป็นสถานที่เกิดการ
สังหารหมู่เมื่อครั้งที่เกิดการชุมนุมกันเพ่ือเรียกร้องให้
พระเจ้าหลุยส ที่ 16 ลงจากราชบัลลังก  จากนั้นน า
ท่านสู่ท่าเรือเพ่ือน าท่าน ล่องเรือบาโตมุช ในแม่น ้า
แซน แม่น ้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพ
สองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ที่ราคาสินค้าย่อมเยากว่าข้างนอกมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวเท่านั้น เพ่ือให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องส าอาง, น ้าหอม, 
เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอ่ืนๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด เนมจากฝรั่งเศส เชิญ
ท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าปลอดภาษคีุณภาพเยี่ยม จากร้านค้าดิวตี้ฟรีชื่อดังของปารีส  

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ!! ด้วยเมนูหอยเอสคาโก เมนูดังและเป็น
เอกลกัษณ์ของฝรั่งเศส 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก Mercure Paris Saint Ouen หรือระดับเทียบเท่า  
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วันที่ห้ำ   ปำรีส-จิแวร์นี-บ้ำนโมเน่ต์-ปำรีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้งห้ำงดัง La Samaritaine Paris 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจิแวร์นี Giverny (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองอันเป็น

ที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆ และหนึ่งในเจ้าของบ้านเล็กๆ 
นั้นคือ บ้านโมเน่ต์ Claude Monet ศิลปินอิมเพรส
ชั่นนิสม ที่โด่งดัง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าแซงค ในเขตนอร มัง
ดี น าท่านเข้าชมบ้านสองชั้นที่ปกคลุมไปด้วยพืช
พรรณไม้นานาชนิดที่ถือว่ามีบรรยากาศและทิวทัศน ที่
งดงาม ประกอบไปด้วยห้องและเฟอร นิเจอร ต่างๆ 
ภายในบ้านยังคงสภาพเดิม ห้องนั่งเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ ท าครัวครบ
ครัน เสมือนเมื่อครั้งโมเน่ต ยังมีชีวิตอยู่ ไฮไลท ของบ้าน
คือ สวนสวย 2 แห่งที่อยู่ในที่ เดียวกัน สวนไม้ดอก
คลาสสิคสไตล ฝรั่งเศส “คลอส นอร แมนด ” Clos 
Normand และสวนไม้น ้ า ขึ้นมาคู่กับสวนไม้ดอก 
เหมือนกับโมเน่ต ได้ตวัดปลายพู่กันลงบนผ้าใบ กลาง
สวนไม้น ้ามีสระบัวที่เป็นต้นก าเนิดของภาพเขียนชุดอัน
เลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพ้ืนน ้าในสระ
บัวเป็นสิ่งที่โมเน่ต ชื่นชอบ ให้ท่านเดินเล่นบริเวณ 

 
สวนสวยแห่งนี้ (ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ ) สมควรแก่ เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ ปารีส (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกน าท่านชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพ

สวยของหอคอยไอเฟิลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัสทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชัยแห่ง
จักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัสชาร ลสเดอโกลล , ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัส
คองคอร ตทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร ซายส ให้พระเจ้าหลุยส ที่ 14 ที่ชวน
ให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร ในอียิปต , โดมอิน
วาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
พิพิธภัณฑ ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ ลูฟวร เป็นพิพิธภัณฑ ที่มีชื่อเสียง
ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่ง
ได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มี
ประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ กาเป
เซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก 
อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร โดดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็ก
ซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ ลูฟวร มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจ านวน 8.3 ล้านคน 
ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก
และยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด
ในกรุงปารีส จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด 
เน ม ห ล า ก ห ล า ย ค อ ล เล็ ค ชั่ น ให ม่ ๆ  จ า ก
ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine Paris ห้างใหญ่
ใจกลางกรุงปารีสใกล้สถานีรถไฟ Pont Neuf ที่
ขยายจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ สู่อาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ กว่า 90 แผนก ตกแต่งอย่าง
หรูหราสวยงาม และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าซีรี่เรื่องดัง Emily in Paris ซ่ึงออกอากาศทาง Netflix   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย พิเศษ !! ด้วยเมนูอาหารไทยของร้าน Bien Bien 
รา้นอาหารไทยยอดนิยมในนครปารีส 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก Mercure Paris Saint Ouen หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันที่หก   ปำรีส-สนำมบินชำร์ลเดอโกลล ์(ฝรั่งเศส)-สนำมบินอำบูดำบี (สหรฐัอำหรับเอมิเรตส์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหรืออาหารเช้าแบบกล่อง 
06.30 น. ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ และมีเวลาให้ท่านท าคืน

ภาษี Vat Refund ที่สนามบิน 
10.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินชาร์ลสเดอโกลล์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ 
EY032 
19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้นให้ท่านแวะเปลี่ยน
เครื่อง 
22.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY402 
 
 

วันที่เจ็ด  สุวรรณภูมิ 

08.05 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 
  **กรณีท่านทีเ่ดินทางต่อไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจ 

  มีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเล็กน้อย** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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 รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ 
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ

สถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
 
อัตราค่าเดินทาง  
 

Enjoyable France 
เที่ยวเพลินเกินห้ามใจ 7 วัน-EY 

1-7 มิ.ย.65 
13-19 ก.ค .
65 

2 7  ก .ค . - 
2 ส.ค.65 

10 -16  ส .ค .
65 

21-27 ก.ย. / 
12 -18 ต .ค .
65 

22 -28 ต .ค .
65 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 84,500 87,300 83,900 84,900 82,900 80,500 

ท่านที่ประสงค จะพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 

ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 54,500 54,900 54,500 54,500 54,500 53,900 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
หมายเหตุ 

 อัตราคา่เดินทางนีต้้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เปน็ผู้ใหญ่จ านวนไมน่้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**ตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องช าระมัดจ าหลังจากยืนยันการจองทัวร ทันที 

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร หรือของทางบริษัททัวร   
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกีย่วข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและ
ได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย รับค าร้องของสถานทตูโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร ม
ด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 

 ส าหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว 
พร้อมแสดงเอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร  และทุกท่านต้องมา
แสดงตัวที่สถานทูตหรือศูนย ยื่นวีซ่าตามก าหนดวันเวลานัดหมายเพ่ือถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ 
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อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Etihad Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-ปารีส / ปารีส-อาบูดาบี-

กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินก าหนดท่านละ 35 กิโลกรัม / ชิ่น / ท่าน (และ
ส าหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยค านวนจากวันที่จองและ
ออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่า
น ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน ้ามันเชื้อเพลิงค านวณไว้ 
ณ วันที่ 31 มี.ค.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple 
Room) กรณีท่ีเดนิทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมแีละภาษีส าหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองส าหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
 
 
 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อ านวย
ความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก ท้องถิน่ / หัวหน้าทัวร ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน ้าดื่มวันละ 1 ขวด (จ านวน 4 วันทัวร ) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม  1,500,000 บาท (เฉพาะค่า
รักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่อง
จากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7%  
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อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซ่ึงขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ
ทรัพย สินด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือ
บางโรงแรมอาจมใีหบ้ริการบนห้องพักด้วยขึน้อยูกั่บนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท  ค่าซักรีดฯลฯ 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการที่เก่ียวกบัวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเม่ียม หรอือ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจาก
ประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซ้ือประกนัเพ่ิมเติมได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณี
ถ้าสายการบินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการกักตวัเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามที่
ภาครฐัก าหนด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครฐัเป็นส าคัญ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย 
(การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคัญ) 
 

 
 
 
การช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน  40,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร  โดย
เรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร  ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 

1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทางบรษัิฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารในการขอวีซ่า และคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร  รวมถึง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอืน่ๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร ทั้งหมด 
4.  กรณีท่ีต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าทีท่างบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
  

 
 
เงื่อนไขน่ารู้ส าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับโควิด19 
-   ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด19 แต่จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้น 
-   ผู้เดินทางเข้าฝรั่งเศสจะได้ต้องรับวัคซีนโควิด19 อาทิ ซิโนแวค, ซิโนฟาร ม, แอสเตร้าซิเนก้า, ไฟลเซอร , จอห นสัน

แอนด จอห นสันและโมเดอน่า ครบโดส ส าหรับท่านที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว มีความจ าเป็นที่จะได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้นทีเ่ป็น MRNA เข็มสุดท้ายไม่เกินระยะเวลา 270 วัน 

-   เมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศส ดาวน โหลด Application TousAntiCovid เพ่ือใช้ในการติดตามการท่องเที่ยวและการพัก
อาศัยรวมถึงการเข้าใช้บริการร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ  

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ใหนแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัใหนเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์หนการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร ติดต่อว่าสามารถ
คืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
น าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทัฯไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสาย

การบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย  ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน 
อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลอง
หรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ ฆ่าสัตว , 
สเปรย เครื่องเทศ/สเปรย พริกต่างๆ/สเปรย ไล่สัตว /สเปรย กรด, แก๊สน ้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ 
ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร , ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือส าหรับศิลปะการ
ต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุก
ชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท บอล/ไม้กอล ฟ/ไม้
ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค ้าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือ
ส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่
เป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้าน
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร  ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน 
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o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ
และการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบ
ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร  เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้าน
การบริการ อาจจะไมไ่ด้รับความสะดวกส าหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หัวหน้าทัวร มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร  เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน  โดยใน
วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ีได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร , คริสต มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร  
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (ฝรั่งเศส)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นค าร้องที่ศูนย ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย ยื่น 
- รูปถา่ยหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ที่ศูนย ยื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการท า
นัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร โทร.ที่สามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใช้เบอร โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้
ยื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบับทีเ่ป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), 
ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุลจะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/
สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิเศษท่ีมีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย การแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่าย ผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 

6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะ

เป็นประโยชน อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร  หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับในหนังสือ

เดินทาง)   
- ฉ า ก ห ลั ง สี ข า ว เท่ า นั้ น 

เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, 
ห้ ามคาดผมและห้ าม ใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ 
บ ด บั ง ห น้ า ต า  * * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มบีัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนา

สูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านทีมี่การเปลี่ยนนามสกุล 



     17 

o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียด
การเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น (หนังสือรับรองการท างานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่น) 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายส าเนาย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค กร พร้อมใบลาและ ส าเนา
บัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายส าเนาย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ** 

 
** กรณีที่ไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายชี้แจงมาเป็นภาษาอังกฤษ ชี้แจง
โดยละเอียด เช่น รับเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอื่นแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือ

รับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส า เนาทะเบียน
สมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ การเป็นสามี -ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน 
ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ อักษร ชี้แจงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ  โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   
(กรณีนี้หากความสัมพันธ ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
o หลักฐานการเงิน   

-  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายส าเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน
ปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะท าได้หรือไม่ต ่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อ
เจ้าของบัญชี 
-  หากสมุดบัญชีธนาคารใดที่ ไม่มีเลขที่เล่มก ากับทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง 6 
เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่านั้นและปรับยอดให้เป็นปัจจุบันไม่ต ่ากว่า 15 วัน นับจากวันนัดหมาย
ยื่นวีซ่า  
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-  หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต ่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคง
ไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความ
เป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล 
เป็นต้น  
-  หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกท่ีมีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 
-  กรณีมเีงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีเล่มอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝาก
ประจ า เป็นต้น 
-  กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้
บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องท า
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ อักษรด้วย 
 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา  

 
o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ และยินดีชดเชยค่าเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่
บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่ อาจจะ
เกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร ให้ทราบล่วงหน้า 

แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง

ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค ในการยื่น
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาก
ทัวร ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึง
ประโยชน และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอวีซ่า  
ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบ

ออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษา
ต่อ เป็นต้น  

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ................................................................................................................................ 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................  

 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรอืนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

  (ภาษาไทย)....................................................................... (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................  

2. หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปี เกิด.................................................. 

          วันออกหนังสือเดนิทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง....................................... 

          สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน.....................................................  

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า   ....... หม้าย 
 
4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแล้ว ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................................  

      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สาม-ีภรรยา................................................ 

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................  

    ............................................................................................................................... รหัสไปรษณยี  ............................. 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) ....................................... .  
 ................................................................................................................................................................................... 
     รหัสไปรษณีย  ................................. ..............     โทรศัพท บ้าน ......................................................................... 
  
     โทรศัพท มือถือ ........................................................... อีเมลล ..............................................................................  
 
6.  ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ....................................... .............................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด..............................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
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 ...............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ......................................... 
  

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................... 

 โทรศัพท  ..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................................. 
กรณีศึกษาอยู่  กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .................................................... 
กรณใีนระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ)................................................................. 
 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.................................................................................................................................... 
 
    ความสัมพันธ กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้(ระบุ)..................................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม ่   ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 
 
    ตั้งแต่วันที่ ................................................ ถึงวันที ่.....................................................  ร ว ม  . . . . . . . . . . . . . . .  วั น 

  

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด........................................................................................................................................... 

9.  ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย 

    กรณีท่ีท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 

 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณเีคยให้ระบเุหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ............................................................ ......................... ............................. .............................................. 
 
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม ่  ....... ตัวเอง   ....... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ และเดินทางด้วยกัน
หรือไม่) 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม ่  ....... เดินทางด้วยกัน   ....... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
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12. ผู้ที่ติดต่อได้เมื่อฉุกเฉินขณะที่ท่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass) 
 
      ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................. 
 
      เบอร โทร.ที่ติดต่อได้ของผู้ติดต่อฉุกเฉิน ......................................... . ความสัมพันธ กับทา่น ............................... 
 
13. QR Code เกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีนจากหมอพร้อม สามารถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทัวร ได้ทางอีเมล หรือทางไลน     
      หรือช่องทางออนไลน อื่น (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass) 
 
..................................................................... ............................ .................................................................... 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     23 

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

