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ฝรั่งเศสตะวันตก และ อิล เดอ ฟร็องส์ 
แรงส์ * อาเมียง * อ็องเฟลอร์ * โดวิลล์ * ดินอน * รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ 

เข้าชมชมความยิ่งใหญ่ของมหาวหิารมองท์ แซง มิเชล * ชมปราสาทแสนสวย แห่ง ลุ่มแม่น้้าลัวร์ 
บอร์โดซ์ * ชิมไวน์รสเลิศ * อ็องกูแลม * ลิมอฌ * ออร์เลอ็อง 

เมนูพิเศษ...กุ้งมังกร, สเต๊กเนื้อฝรั่งเศส และ Moules à la Marinière (หอยแมลงภู่อบ(, ซีฟู๊ดรสเลิศ 
ล่องเรือแม่น้้าแซนพร้อมทานอาหารค่้าสุดหรู เที่ยวสบายๆ ไม่เร็งรีบ...ความสุขที่ทุกท่านรอคอย  

*** พักโรงแรมในเมือง...ใจกลางกรุงปารีส สุดหรู *** 
 
 
 
 

ทัวรฝ์รัง่เศสตะวันตก และ อลิ เด ฟรอ็งส ์: คอืรายการทัวรค์ุณภาพ ในราคา ทีส่มเหตผุล 
1. โรงแรมทีพ่กัแบบ 4 ดาวในเมอืง  
2. บรกิารอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไมใ่ชห่อ้งกรุป๊(   
3. อาหารพืน้เมอืงแบบมีคุณภาพ เพือ่ลองชมิรสชาตแิบบตน้ตา้รบั *** 
4. อาหารจนีเมนดูลีกัซ ์7 อยา่ง พรอ้มผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อยา่ง พรอ้มของหวาน 
6. ค่าทปิพนกังานขบัรถและบรกิรตลอดการเดนิทาง 
7. น้า้ดืม่บรกิารบนรถโคช้ตลอดการเดนิทาง 

ออกเดนิทาง ครสิตม์าส 2565 & ปใีหม่ 2566  
รวมคา่วซีา่ยโุรป & คา่ทปิพนกังานขบัรถตลอดการเดนิทาง 

 
 

วันแรกของการเดินทาง(1(  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  

เคาท์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D( พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

วันที่สองของการเดินทาง(2(  ปารสี – อาเมียง – ชมเมือง – รูอ็อง    
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  



 

 

ออกเดินทางสู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (174 กม.( เมือง
หลวงของแคว้นปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าแฟรงก์  
ชนเผ่าที่ส้าคัญของประเทศฝรั่งเศสโบราณ และยังเป็นเมอืง
แห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหา
วิหารกอธิคที่งดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ชม
มหาวิหารโนเทรอดามแห่งอาเมียงส์ หรือ มหาวิหารอา
เมียงส์ (Amiens Cathedral) มหาวิหารที่สร้างในสไตล์โกธิค 
แบบ "คลาสสิค" ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 มหาวหิาร
อาเมียงส์ ยังถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีการก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยต่อมา มหาวิหารอา
เมียงส์ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ในปี 1981 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ROUEN (110 
กม.( ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้้าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของนอร์
ม็องดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ในปัจจุบันเป็นเมืองหลวง
ของแคว้นโอต-นอร์ม็องดี ชมมหาวิหารรูอ็อง มีอีกชื่อหนึ่ง
ว่ า  “น อ ท เต อ ดั ม -เด อ -รู อ็ อ ง  (NORTE-DAME DE 
ROUEN)” เป็นวิหารโรมันคาทอลิคแบบโกธิค (GOTHIC) 
ซึ่งแต่ เดิมเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างด้วยศิลปะแบบโรมาเนสท์ 
ปัจจุบันที่ เป็นศิลปะแบบโกธิคนั้นสร้างขึ้นภ ายหลังใน
ศตวรรษที่ 12 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 361 ปี (ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรูอ็องเป็นที่ฝังพระศพของ
พระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่วนหัวใจเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ถูกฝังไว้ที่เมือง 
ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิกาเก่าแก่ของเมืองรูอ็อง ประดับอยู่เหนือซุ้มทางลอดที่ถนน Rue de Gros 
Horloge ชื่นชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์และงานศิลปะเคลือบทองอันสุดวิจิตรของนาฬิกา 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก: Radisson Blu Hotel, Rouen Centre / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่สามของการเดินทาง(3(  รูอ็อง – อ็องเฟลอร ์– โดวิลล์ – มองค์แซงมิเชล 
เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดนิทางสูเ่มือง อ็องเฟลอร ์“Honfleur” (90 กม.(  

น้าท่านชมเมือง “อ็องเฟลอร์” เมืองท่าในแคว้น Normandy 
(นอร์มังดี( ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ท้าให้เป็นที่โปรด
ปรานของศิลปินต่างๆ ที่แวะเวียนมาพักอาศัยที่นี่ เช่น 
Gustaf Coubert, Eugene Boudin และ Claude Monet 
เป็นต้น ชมท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux Bassin ใน
สมัยก่อนท่าเรือแห่งนี้เป็นที่ตั้งของป้อมปราการ "Reef 



 

 

Nang" สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางทหารเพื่อป้องกันเมือง และยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทหารที่ส้าคัญอีกแห่งใน
ยุคสมัยกลางอีกด้วย ท่าเรือนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้้าแซน (Seine) และช่องแคบอังกฤษ (The English 
Channel) จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโดวิลส์ “Deauville” (17 กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่ดารา
และนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจ้า เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วย
กลิ่นอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นเดินทางต่อสู่ “เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint 

Michel  (100 กม.) หลังอาหารชมเกาะมองต์แซงมิ เชล” 
Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวยที่อยู่บนเกาะ
กลางทะเล ท่านได้เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความ
ประทับใจ ชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ที่ทอดตัวยาวอยู่บน
เกาะกลางทะเลที่สวยงาม วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว 
กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณ แคว้นนอร์มองดีของ
ประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 
1979   หากน้้าลดระดับลง ท่านสามารถเดิน จากฝั่งสู่
ปราสาทได้ เพียงพริบตา ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานแห่ง
ธรรมชาติที่เปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่าน   

 ค่้า บ ริก ารอาหารมื้ อค่้ า  ณ  ภั ต ต าคาร  เม นู พื้ น เมื อง ‘Moules à la 
Marinière’ หรือหอยแมลงภู่อบ สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเครื่องเคียง ไวน์
ขาวท้องถิ่น  

ที่พัก: Mercure Mont Saint Michel, หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4( มองค์แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 กม.) น้าท่าน

ชมเมืองดีนอน เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าแรนซ์ ตัวเมือง
ตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีก้าแพงล้อมรอบอยู่ใน 
เป็นเมืองที่งดงามที่สุดในแค้วนในบริตตานีเมืองยุคกลาง
แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในบริตตานีซึ่งมีอาคาร
ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 ก้าแพงเมืองเดิมจ้านวนมาก
ยังคงสภาพเดิมไว้อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ 
จากนั้นท้าท่านเดินทางสู่ เมือง รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์
(Rochefort-en-Terre) (105 กม .) เมืองที่ ได้รับการ
โหวตให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสและเป็น
เหตผุลหนึ่ง ในการมาเยือนมากที่สุดของแคว้นบริตตาน ี

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


 

 

 น้าท่านเดินไปตามถนนอิฐดั้งเดิม เข้าสู่เขตเมืองเก่า ท่านจะได้เห็นบ้านเรือนยุคกลางที่สร้างด้วยหินอายุกว่า 500 ปี 
ที่ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ 

 อย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตัวเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร น้าท่านออกเดินทางสู่เมือง “น็องต์” 
Nantes (103 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่ง
แม่น้้าลัวร์ทางตะวันตกของฝรั่งเศส น้าท่านชม (ด้านนอก( ของปราสาท “ดุ๊กแห่งบริตตานี” (Chateau of the 
dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น้้าลัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1862  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Radisson Blu Hotel, Nantes / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง(5( น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด – ตูร์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหารเดินทางสู่ ลุ่มแม่น้้ าลัวร์  เข้าชมปราสาทที่ยิ่ งใหญ่ นี้คือ  “ปราสาทเชอนองโซ” (CHATEAU 
CHENONCEAU) (210 กม .)  เป็นปราสาทเก่าแก่  มี
อายุมากกว่า 400 ปี  ตัวปราสาทเป็นการออกแบบ
ก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะ
แบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชมความ
งดงามอย่างเลอค่าทั้งด้านนอกและภายในปราสาทอย่าง
จุ ใจและเพ ลิด เพ ลินกับต้านานของ ความเป็นมาที่
น่าสนใจก่อนปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอัน
สวยงามอันแสนสุดประทับใจ   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จ า ก นั้ น น้ า ท่ า น เข้ า ช ม  “ ป ร า ส า ท ช อ ม บ อ ร์ ด 

“CHATEAU CHAMBORD” (58 กม .)  โดยโคร่งร่าง
ของตัวปราสาทได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์โด 
ดาวินชี  การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตัวปราสาทเริ่ม
สร้างหลังจากเขาสิ้นลมไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de 
Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้น้าเค้าโครงนี้ไป
ปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลังดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน 
กษัตริย์ฟรองซัวส์ ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519 
*** หากปราสาทใดปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นเข้าชม
ปราสาทอองบัวร์ แทน *** จากนั้นน้าท่านเดินเข้าสู่เมือง
ตูร์ (Tour) (78 กม.)  เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษา
มาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้้าลัวร์ 
(Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ
โรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็น 



 

 

ศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้้าลัวร์ที่ส้าคัญเมืองหนึ่งของประเทศ เข้าสู่ย่านเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจกลาง
ของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจัตุรัส Plumereau ที่มีชื่อเสียงของเมืองตูร์ โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคาร
บ้านเรือนยุคกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่หกของการเดินทาง (5( ตูร์ – บอรโ์ดซ์ – ชิมไวน์ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) (349 กม.) 
เมืองทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมแม่น้้ากาโรนน์ ( 
Garonne) และอยู่รมิฝั่งทะเลเป็นเมืองที่มีความส้าคัญด้วยเป็นเมืองท่า
การค้าต้ังแต่ก่อนยุคโรมัน นอก จากนี้แล้วเมืองบอร์กโดซ์ยังเป็นเมือง
หลวงของจังหวัดฌีรงด์ (Gironde) และเมืองหลวงของของแคว้นอากี
แตน (Aquitaine) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อรส
เลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งแผนกเซลล์ ทางบริษัทจะ
เปลี่ยนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผัส บรรยาการไร่องุ่นของแท้ ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมไวน์รสชาติเยี่ยม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศ และ รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของแคว้น ได้เวลาสมควรน้าท่านกลับเข้าตัวเมือง น้า
ท่านเที่ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่าพระจันทร์ (Port of the Moon) ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่
ส้าคัญในฝรั่งเศส ซึ่ง ในปี 2007 เมืองบอร์กโดซ์ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยังมีผู้
อยู่อาศัย ชุมชนเมืองและย่านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น น้า
ท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) 
หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานนี้  ถูก
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้้าการอน (Garonne River) 
ปัจจุบันสะพานนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ส้าคัญ
ของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นน้าท่านแวะถ่ายรูปกับ โรง
ละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหนึ่งในโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป จากนั้นน้าท่านแวะถ่ายรูปกับ
วิหารบอร์กโดซ์  (Bordeaux Cathedral) ที่ตั้ งอยู่ ในใจ
กลางเมืองบอร์กโดซ์ ซึ่งเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างทางศาสนา
ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที่: Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7( บอร์โดซ์ – อ็องกูแลม – ลิมอฌ – ออร์เลอ็อง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” 

(110 กม .)  เมืองในแคว้น Nouvelle-Aquitaine ทาง
ต ะวัน ต ก เฉี ย งใต้ ของฝ รั่ ง เศ ส  ชม วิห ารอ็ องกู แล ม 
(Cathédrale d'Angoulême) หรือ วิหารนักบุญเปโตร
แ ห่ ง อ็ อ ง กู แ ล ม  ( Cathédrale Saint-Pierre 
d'Angoulême) วิหาร 
โรมันคาทอลิก ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ 
สร้างในปี  ค.ศ. 1017 จากนั้น เดินทางสู่ เมืองลิมอฌ 
(Limoges) (100 กม.)   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านกระเบื้องเคลือบมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 น้าท่านชม

ย่านใจกลางเมือง น้าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียน 
แห่ง ลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหา
วิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเริ่มต้นสร้าง
ขึ้นใน 1273 แล้วเสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆัง
แปดเหลี่ยมที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั้น
เดินสู่ เมือง “ออร์เลอ็องส์” (Orleans) (230 กม.( เมือง
หลักของจังหวัดลัวแรในแคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร ์   

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคารภานในที่พัก 

พั ก ที่ :  Hotel Novotel Orléans St Jean de 
Braye / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่แปดของการเดินทาง (8( ออร์เลอ็อง – ชมเมือง – คฤหาสน์โว เลอ วีกงต์ – ปารีส 
     มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่น้้าแซนน์พร้อมดินเนอร์สุดหรู 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้นน้าท่านชมเมืองออร์เลอ็อง เมืองที่ตั้งอยู่ริม  ฝั่ง

แม่น้้าลัวร์ เป็นเมืองที่มีความส้าคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 
ในศตวรรษที่  15 โจน ออฟ  อาร์ค วีรสตรีผู้น้ากองทัพ
ฝรั่งเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพื่อตอบโต้และขับไล่กองทัพ
อังกฤษที่ยึดล้อมเมืองอยู่จนได้รับชัยชนะ ชมย่านการค้า ชม
มหาวิหารเซ็นต์ครัวร์ แห่งเมืองออร์เลอ็องที่ยิ่งใหญ่สวยงาม
ด้วยศิลปะแบบกอธิค ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่เมือง
แม็งซี่ (Maincy( (140 กม.( 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น้าทา่นเข้าชม “คฤหาสนโ์ว-เลอ-วกีงต์” Château de Vaux-le-Vicomte ที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1658 – 
1611 ส้าหรับนีกอลา ฟูแก มาร์ควิสแห่งเบลเลออีล ไวเคานต์แห่งเมอเลิงและโว ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังใน
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นคฤหาสน์ที่ก่อสร้างอย่างหรูหรา
โอ่อ่าและย่ิงใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสรองจากพระราชวังแมซง 
Château de Maisons จากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส 
(61 กม.( น้าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” 
(Montmarte) เป็นเนินเขาสงู 130 เมตร ทางเหนือของ
ปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สดุของเมือง ชม “มหาวิหารซา
เครเกอร”์ (Bassilica of Sacre Coeur )  

 หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่
อุทิศแดช่าวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่า
บนเนิน เขามองมาร์ต น้าท่านชม
ความงามของวิว สวยของปารีส จน
อาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็น
เนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่ง
ความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย 
ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้
มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจ้านวน
มาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระ
ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้้าแซน (Seine 
River) สถานที่ส้าคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอ
ไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ 
แซงวาลี้ด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

พักที่ : Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พัก
ระดับใกล้เคียง        

 
 
 
 



 

 

วันที่เกา้ของการเดินทาง(9(    พระราชวังแวร์ซานย์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น้าคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุป๊ไม่ต้องต่อแถวนาน( ไกด์ประจ้า
พระราชวังคอยบรรยายตามจุดตา่งที่ส้าคัญๆของพระราชวัง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะ
ความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผู้ที่ก่อสร้าง
พระราชวังแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่งนี้ คือ พระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแห่งนี้มี
พื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพื้นที่  
บางส่วนถูกน้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงเหลือพื้นที่
เพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์
ซายส์ ก็ยังคงความงดงามและย่ิงใหญ่อลังการ
เสมอมา  น้าท่านชมหอ้งหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น หอ้ง
เฮอคิวลสี, หอ้งวนีสั, หอ้งนโปเลียน, หอ้งอพอลโล, ฮอลลอ์อฟมเิรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวัง
ล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นพระราชวังที่
งดงามล้้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน( เข้าเฝ้าราชส้านัก
ฝรั่งเศส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน้าคณะขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชม
วิวมหานครปารีส จากมุมสูง 2 จากนั้นชมลานประวัติศาสตร์ 
“จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 
16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” 
(Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไป
ด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับ
สวยที่ สุด ใน โล ก  ให้ท่ าน ได้ถ่ ายภาพ คู่กั บ  “หอไอเฟ ล ” 
สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอ
คาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe   

ค่้า บริการอาหารมื้อค้่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ : Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / 

Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พักระดับใกล้เคียง      
 
 
   



 

 

วันที่สิบของการเดินทาง(10( ปารีส – พพิธิภัณฑ์ลูร์ฟ – ช้อปปิ้ง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น้าคณะท่านเดินทางเพื่อ เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจ้าพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุด
ต่างๆที่ส้าคัญๆของพิพิธภัณฑ์(  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส้าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดง
ศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่
ต่ อ ม า เมื่ อ  ราชส้ านั ก ย้ าย ไป ที่  แวร์ซ าย ส์ ก็ ได้
กลายเป็นพิธภัณฑ์  ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้น
ส้าคัญ อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่า  ของลีโอนาร์โด 
ดาวินช,ี รูปปั้นวีนสั เดอมโิล, รูปแกะสลกั ทาส ของไม
เคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้
ด้วยปิรามิดกระจก ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี 
ค.ศ.1989 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด 

อาทิ น้้าหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องส้าอาง จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟา
แยตต์ Galerie Lafayette 

ค่้า บริการอาหารมื้อค้่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ : Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พัก

ระดับใกล้เคียง        
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11( ปารีส – สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย(เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท้า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

12.30 ออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG931  
วันที่สิบสองของการเดินทาง(12( สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มีอ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะ
ค้านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้า
โรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ 
ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็น



 

 

ความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับ
รถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้ 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็น
หลัก  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
8. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
9. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครือ่งดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผันของภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
4. คา่ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 12 วัน รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (หากท่านประทับใจในการ

บริการ( 
 

อตัราคา่บรกิาร ปี 2565 - 2566  
ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง( 

พักเดี่ยว 

23 ธ.ค.65 – 03 ม.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 
28 ธ.ค.66 – 08 ม.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ้านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class( กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทจะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส้ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และ
อ้านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก้าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก้าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ้านวยความสะดวกในการยื่น 
วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

กรณวีซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้  
ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใช้จา่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

2. ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส้าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท้าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 60-90 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่า
มัดจ้าตั๋วตามจริงเท่านั้น 



 

 

3. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ้าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส้ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ้าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซี่า VISA  (ต้องมาโชวต์วัที่สถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มือทกุทา่น( 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ( 1.5 X 2.0 นิ้ว จ้านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะ

เดินทาง หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ดินทาง อายุย้อนหลัง
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท้างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

3. *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบญัชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด(  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน 
กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกับส้าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด้าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันท้าการ( 
* เด็กต้องท้าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ้าเภอ 

6. ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ 
8. ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี( 1 ชุด 



 

 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนือ่งจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค้านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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