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ทัวร์ฝร่ังเศส พรีเมี่ยม รายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ที่สมเหตุผล 

1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า  
2. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
3. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
4. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
6. น ้าด่ืมบริการบนรถโค้ช 



ออกเดินทาง มนีาคม - ตุลาคม 2023 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  

เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) ปารีส – อาเมียง – มหาวหิารอาเมียงส์ – รูออ็ง 
          วหิารนอทเตอดัม เดอ รูออ็ง – ออ็งเฟลอร์     
00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG930 
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เดินทางมุ่งหนา้  

สู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (158 กม.) เมืองหลวงของแควน้ปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าแฟรงก์ ชนเผ่าท่ีส าคญั
ของประเทศฝร่ังเศสโบราณ และยงัเป็นเมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะต่างๆ รวมไปถึง
มหาวิหารกอธิคท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศฝร่ังเศส ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอา
เ มียงส์  หรือ  มหาวิหารอา เ มียงส์  (Amiens 
Cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างในสไตล์โกธิคแบบ 
"คลาสสิค" ท่ีสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 มหา
วิหารอาเมียงส์ ยงัถือว่าเป็นมหาวิหารท่ีมีการ
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสอีก
ดว้ยต่อมา มหาวิหารอาเมียงส์ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1981 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ROUEN (120 กม.) ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของ

นอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝร่ังเศส ในปัจจุบนั
เป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์ม็องดี ชมมหา
วิหารรูอ็อง มีอีกช่ือหน่ึงว่า “นอทเตอดมั-เดอ-รูอ็
อง (NORTE-DAME DE ROUEN)” เป็นวิหาร
โรมนัคาทอลิคแบบโกธิค (GOTHIC) ซ่ึงแต่เดิม
เป็นโบสถ์ท่ีถูกสร้างด้วยศิลปะแบบโรมาเนสท์ 
ปัจจุบันท่ี เ ป็นศิลปะแบบโกธิคนั้ นสร้างขึ้ น
ภายหลงัในศตวรรษท่ี 12 โดยใชเ้วลาก่อสร้าง 361 
ปี (ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มีมหาวิหารรูอ็อง
เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่วนหัวใจเท่านั้น ส่วน



อ่ืนๆ ถูกฝังไวท่ี้เมือง ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิกาเก่าแก่ของเมืองรูอ็อง ประดบัอยู่เหนือซุ้มทางลอดท่ี
ถนน Rue de Gros Horloge ช่ืนชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์และงานศิลปะเคลือบทองอนัสุดวิจิตรของนาฬิกา 

 จากนั้นเดินทางสู่เมืองออ็งเฟลอร์ “Honfleur” (70 กม.) 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่าเขา้สู่ท่ีพกั 

ที่พกั: MERCURE ROUEN CENTRE / RADISSON BLU HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  ออ็งเฟลอร์ – โดวลิล์ – ทรูวลิล์ ซูร์ แมร์ – มองค์ แซง มิเชล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองออ็งเฟลอร์ “Honfleur” ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีท าให้เป็นท่ีโปรดปรานของศิลปินต่างๆ ท่ี

แวะเวียนมาพักอาศัยท่ีน่ี เช่น Gustaf Coubert, 
Eugene Boudin และ Claude Monet เป็นต้น ชม
ท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux Bassin ในสมยัก่อน
ท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งของป้อมปราการ "Reef 
Nang" สร้างขึ้ นเพื่อจุดประสงค์ทางทหารเพื่อ
ป้องกนัเมือง และยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทหาร
ท่ีส าคญัอีกแห่งในยุคสมยักลางอีกด้วย ท่าเรือน้ี
เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างแม่น ้ าแซน (Seine) และ
ช่องแคบองักฤษ (The English Channel) จากนั้น
เดินทางสู่เมือง ทรูวิลล-์ซูร์-แมร์ (23 กม.) เมืองริม
ทะเลแห่งน้ีซ่ึงเดิมเป็นท่าเรือประมง ผสมผสาน
อาคารและวิลล่าอนัหรูหรา ตลาดปลาท่ีมีชีวิตชีวา 
ชายหาดของ Trouville ไดรั้บการประกาศให้เป็น 
'ราชินีแห่งชายหาด' ทางเดินริมทะเลเต็มไปดว้ย
อาคารสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 19 ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ เช่นตลาดปลา อาคารหรูหราบน
ท่าเรือขา้งท่าเรือประมงมีอายุยอ้นไปถึงปี 1925 
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโดวิลส์ “Deauville” (2 
กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหน่ึงท่ีดารา
และนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกนัอยู่
เป็นประจ า เดินเท่ียวชมเมืองเล็กๆท่ีหรูหรา และ
แวดลอ้มไปด้วยกล่ินอายของเหล่าชนชั้นสูงใน
อดีต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 
 
 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางต่อสู่ “เมืองมองต์แซงมิเชล” 

Mont Saint Michel  (110 กม.) ชมเกาะมองต์แซง
มิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวย
ท่ีอยู่บนเกาะกลางทะเล เก็บบรรยากาศอนัแสนโร
แมนติคและความประทบัใจ ชม “โบสถ ์มองแซง
มิเชล” วิหารท่ีตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่ียว กลางทะเล
ชายฝ่ังตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของ
ประเทศฝร่ังเศส ไดรั้บประกาศ ให้เป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1979 หากน ้ าลดระดบัลง ท่านสามารถ
เ ดินจ าก ฝ่ั ง สู่ ปร าส าทได้ เพี ย งพ ริบตา  ซ่ึ ง
เปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิดปิดโดย
ธรรมชาติใหท้่าน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière’ หรือ
หอยแมลงภู่อบ สไตลฝ์ร่ังเศส พร้อมเคร่ืองเคียง ไวน์ขาวทอ้งถ่ิน  

ที่พกั: MERCURE MONT SAINT MICHEL  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) มองค์แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – น็องต์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 เดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 กม.) ชมเมืองดีนอน เมือง

สวยท่ีตั้ งอยู่ ริมแม่น ้ าแรนซ์  ตัวเมืองตั้ งไปตามเนินเขา
โดยรอบเมืองมีก าแพงลอ้มรอบอยูใ่น เป็นเมืองท่ีงดงามท่ีสุด
ในแคว้นในบริตตานีเมืองยุคกลางแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีดี
ท่ีสุดในบริตตานีซ่ึงมีอาคารยอ้นหลังไปถึงศตวรรษท่ี 13 
ก าแพงเมืองเดิมจ านวนมากยังคงสภาพเดิมไว้   จากนั้ น
ท าท่านเดินทางสู่เมือง รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ (Rochefort-
en-Terre) (105 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ชมเมืองรอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ท่ีไดรั้บการโหวตให้เป็นหน่ึง

ในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสและเป็นเหตผุลหน่ึง ในการ
มาเยอืนมากท่ีสุดของแควน้บริตตานี น าท่านเดินไปตามถนน
อิฐดั้งเดิม เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่านจะไดเ้ห็นบา้นเรือนยุคกลาง

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


ท่ีสร้างดว้ยหินอายุกว่า 500 ปี ท่ีปัจจุบนักลายเป็นร้านคา้ ร้านกาแฟ ท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ประดบั
ไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัอย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตวัเมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร น าท่านออก
เดินทางสู่เมือง “น็องต์” Nantes (103 กม.) เมือง
หลวงของจังหวดัลัวรัตล็องติกในแควน้เปอีเดอ
ลาลวัร์ในประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าลัวร์
ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส น าท่านชม (ด้านนอก) 
ของปราสาท “ดุ๊กแห่งบริตตานี” (Chateau of the 
dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาดใหญ่
ริมแม่น ้ าลวัร์ท่ีได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์
สถานทางประวติัศาสตร์โดยกระทรวงวฒันธรรม
ฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 1862 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: RADISSON BLU HOTEL NANTES หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) น็องต์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอมบอร์ด – ตูร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่ลุ่มแม่น ้ าลวัร์ เขา้ชมปราสาท
ท่ียิ่งใหญ่น้ีคือ “ปราสาทเชอนองโซ” (CHATEAU 
CHENONCEAU) (210 กม.)  เป็นปราสาทเก่าแก่ มี
อายุมากกว่า 400 ปี ตวัปราสาทเป็นการออกแบบ
ก่อสร้างท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กบั
ศิลปะแบบคลาสสิคสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ท่านจะได้
ชมความงดงามอย่างเลอค่าทั้งดา้นนอกและภายใน
ปราสาทอย่างจุใจและเพลิดเพลินกับต านานของ
ความเป็นมาท่ีน่าสนใจก่อนปล่อยเวลาให้ท่านวาด
ฝันเก็บภาพอนัสวยงามอนัแสนสุดประทบัใจ   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่  “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU 

CHAMBORD” (58 กม.)  ปราสาทได้รับการ
ออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี ปราสาทเร่ิม
สร้างหลงัจากเขาส้ินลมไปแลว้ 5 เดือน โดยไดน้ า
เคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ กษตัริยฟ์
รองซวัส์ ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519  

 



*** หากปราสาทใดปิดทางบริษัทขอเปลีย่นเป็นเข้าชมปราสาทอองบัวร์ แทน ***  
จากนั้นน าท่านเดินเขา้สู่เมืองตูร์ (Tour) (78 กม.)  เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยคุกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
บนแม่น ้ าลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
จกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1 นัน่จึงส่งผลใหเ้มืองตูร์
เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าลวัร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึง
ของประเทศ ชมความงดงาม  ของ "วิหารตู ร์"  (Tours 
Cathedral) หรือ วิหารเซนตแ์กไทน์ (Saint-Gatien's Cathedral 
) ท่ีสร้างขึ้ นเพื่อทุ่มเทให้กับนักบุญเซนต์ แกไทน์ (Saint 
Gatien) วิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่าง 1170 - 1547 ตั้งอยู่
ทางใตสุ้ดของสะพานขา้มแม่น ้ าลวัร์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่
ของวิหารตูร์ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นในแบบศิลปะแบบกอธิค 
ต่อมาวิหารตูร์ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ในปี 1862 เขา้สู่ยา่นเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจ
กลางของเมืองเก่าจะเป็นท่ีตั้งของจตุัรัส Plumereau ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองตูร์ โดยจตัุรัสถูกโอบลอ้มไปดว้ยเหล่า
อาคารบา้นเรือนยคุกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: NOVOTEL TOURS-CENTRE GARE HOTEL / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง (5) ตูร์ – บอร์โดซ์ – ชมเมืองเก่า 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารออกเดินทางสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) (320 กม.) เมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ
ฝร่ังเศส ริมแม่น ้ ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝ่ังทะเลเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัดว้ยเป็นเมืองท่าการคา้ตั้งแต่
ก่อนยคุโรมนั    

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเน้ือ
ววักรุณาแจง้แผนกเซลล ์ทางบริษทัจะเปล่ียนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน  

บ่าย หลังอาหารชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่า
พระจนัทร์ (Port of the Moon) ถือว่าเป็นหน่ึงใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในฝร่ังเศส ในปี 2007 
เมืองบอร์กโดซ์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดกโลกใน
ฐานะเมืองประวติัศาสตร์ ท่ียงัมีผูอ้ยู่อาศยั ชุมชน
เมืองและย่านสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น น าท่านชม
และแวะถ่ายรูปกบั สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) 
หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานน้ี 



ถูกสร้างขึ้ น เพื่ อใช้ในการข้ามแม่น ้ าก ารอน 
(Garonne River) ปัจจุบนัสะพานน้ี ถือว่าเป็นอีก
หน่ึงสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของเมือง บอร์กโดซ์  
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั โรงละครแกรนด์เธีย
เตอร์ เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในทวีปยุโรป จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป
กบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ท่ีตั้งอยู่
ใ น ใจกล าง เ มื อ งบอ ร์กโดซ์  ซ่ึ ง เ ป็นอาค าร
ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: HILTON GARDEN INN BORDEAUX CENTRE หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) บอร์โดซ์ – ออ็งกูแลม – ลมิอฌ – ออร์เลออ็ง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” 

(110 กม.) เมืองในแควน้ Nouvelle-Aquitaine ชมวิหารอ็
องกูแลม (Cathédrale d'Angoulême) หรือ วิหารนกับุญเป
โ ต ร แ ห่ ง อ็ อ ง กู แ ล ม  ( Cathédrale Saint-Pierre 
d'Angoulême) วิ ห า ร โ ร มั น ค า ท อ ลิ ก  ท่ี ส ร้ า ง ใ น
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างในปี ค.ศ. 1017 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิมอฌ (100 กม.)   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นกระเบ้ืองเคลือบมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 ชมย่านใจ

กลางเมือง ถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็งเตเตียน แห่ง ลีมอฌ 
(St Etienne Cathedral of Limoges) มหาวิหารขนาดใหญ่
ท่ีสร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเร่ิมต้นสร้างขึ้นใน 1273 
แล้วเสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆังแปด
เหล่ียมท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั้นเดิน
สู่เมือง “ออร์เลอ็องส์” (Orleans) (200 กม.) เมืองหลกั
ของลวัแรในแควน้ซ็องทร์-วาลเดอลวัร์    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: HOTEL NOVOTEL ORLEANS ST JEAN DE BRAYE หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 



วนัที่แปดของการเดินทาง (8)  ออร์เลออ็ง – ปารีส – จัสตุรัสทรอคคาเดโร – หอไอเฟล 
           ชองเอลเิซ่ – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์พร้อมดินเนอร์สุดหรู   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้ นชมเมืองออร์เลอ็อง  เ มืองท่ีตั้ งอยู่ ริม  ฝ่ัง

แม่น ้าลวัร์ ท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส ใน
ศตวรรษท่ี 15 โจน ออฟ อาร์ค วีรสตรีผูน้ ากองทัพ
ฝร่ังเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพื่อตอบโต้และขับไล่
กองทพัองักฤษท่ียึดลอ้มเมืองอยู่จนไดรั้บชยัชนะ ชม
ย่านการค้า ชมมหาวิหารเซ็นต์ครัวร์ แห่งเมืองออร์
เลอ็องท่ียิ่งใหญ่สวยงามดว้ยศิลปะแบบกอธิค ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (133 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าชมหอไอเฟล ‘หอไอเฟล’ จากบริเวณ ‘จัสตุรัส

ทรอคคา เดโร ’ ชมลานประวัติศ าสต ร์  “จัตุ รัส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 
และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดย
กิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่ “ชอง
เอลิ เซ่”  (Champs-Elysees)  ท่ี มีความยาวกว่า  2 
กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทาง
และถือวา่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์
ฝร่ังเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น ้ า
แ ซ น  ( Seine River) ผ่ า น ส ถ า น ท่ี ส า คั ญ  
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะ
แบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้าง
ภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่ง
หน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ 
ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นตห์ลุยส์ โบสถ์
นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาล้ีด 
พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

พกัที่: PARIS MARRIOTT OPERA / AMBASSADOR HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง     
           



วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)  พระราชวงัแวร์ซายย์ –  ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี – ห้าง Galerie Lafayette 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวงัแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจ า
พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ีส าคญัๆของพระราชวงั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั เพราะ
ความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และสวน
ดอกไม้ท่ี มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  ผู ้ท่ี
ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่ง
น้ี คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส พระราชวงั
ในอดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่
ปัจจุบนันั้นพื้นท่ี  บางส่วนถูกน าไปใชป้ระโยชน์
ด้านอ่ืนจึงเหลือพื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็
ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและ
ยิ่งใหญ่อลงัการเสมอมา  น าท่านชมห้องหับต่างๆ 
ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, 
ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือ
เอกชาวฝร่ังเศส  ควรค่าแก่การยกย่อง  ให้เป็นพระราชวังท่ีงดงามล ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ชมห้อง
ประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เขา้เฝ้าราชส านกัฝร่ังเศส 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ 

น ้ าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากนั้ นสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังท่ี

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: PARIS MARRIOTT OPERA / AMBASSADOR HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง               

วนัที่สิบของการเดินทาง (10)  ปารีส – สนามบิน 

 เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

12.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG931 
วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง (11)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 



***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะ
ค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
-  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเข้าโรงแรมท่ีพัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีก
คร้ัง เพ่ือความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมท่ีพัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้า
หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถ 
- กรณีท่ีท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้ 
 

อตัราค่าบริการ รวมค่าทิปพนักงานขับรถ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ   
2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดียว/ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

17 – 27 มี.ค.66 162,900 162,900 162,900 32,900 

06 – 16 เม.ย.66  172,900 172,900 172,900 32,900 

11 – 21 เม.ย.66  172,900 172,900 172,900 32,900 

27 เม.ย. – 07 พ.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

13 – 23 พ.ค.66  169,900 169,900 169,900 32,900 

25 พ.ค. – 04 มิ.ย.66  169,900 169,900 169,900 32,900 

08 – 18 มิ.ย.66  169,900 169,900 169,900 32,900 

22 มิ.ย. – 02 ก.ค.66 172,900 172,900 172,900 32,900 

06 – 16 ก.ค.66 172,900 172,900 172,900 32,900 

20 – 30 ก.ค.66 172,900 172,900 172,900 32,900 

03 – 13 ส.ค.66  172,900 172,900 172,900 32,900 

17 – 27 ส.ค.66 172,900 172,900 172,900 32,900 

15 – 25 ก.ย.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

05 – 15 ต.ค.66 165,900 165,900 165,900 32,900 

20 – 30 ต.ค.66 165,900 165,900 165,900 32,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 11 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้  
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
2. ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 60-90 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
2. การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง หลกัฐาน

แสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไมเ่กิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุ  า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

3. *ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดง

ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบรูณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้
พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบเุท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ทา่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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