
 

 

รหัสทัวร FNT1902696 
ทัวรฝร่ังเศส Premium tour เจาะลึกฝร่ังเศส 12 วนั 9 คืน (TG) 
รูอ็อง เมืองทาสําคัญรมิแมนําซายน บานเกิดของยอดจิตกร "โมเนต" (monet)  
อ็องเฟลอร เมืองทาเล็กๆ นารักริมปากแมน้ําแซน 
โดวิลล เมืองตากอาหาศแสนหรูหรา 
มงต แซงตมิเชล สิ่งมหัศจรรยแหงยุโรป มหาวิหารบนเกาะกลางน้ําในประเทศฝรั่งเศส 
แซงตมาโล อดีตเมืองแหงโจรสลัด กําแพงใหญลอมรอบ 
แรนส เมืองเมืองเล็กนารักสุดคลาสสิค 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง      
 วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                
23.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรสายการ

บินไทย (TG) เจาหนาที่จากบริษัท ฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกให
ทาน 

 วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส - รูอ็อง - อ็องเฟลอร - โดวิลล                    
00.10 น.  ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน 
TG930 
06.50 น.      (เวลาทองถิ่น) ถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส ….หลัง

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ….. 
นําทานออกเดินทางสู เมืองรูอ็อง (ROUEN) (136 กม.) เมือง
หลวงของแควนนอรมังดีบนฝم�งแมน้ําแซนน โมเนตใชชีวติอยูท่ีน่ี
ในป ค.ศ.1892 อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวที่มีช่ือเสียง ซึ่งปจจุบัน
แควนนอรมังดีไดแยกออกเปน 2 แควน คือ โอต-นอรมังดี และ 
บัส-นอรมังดี น่ันเอง โดยแตเดิมเมืองรูอ็องน้ันถือวาเปนเมืองที่
ใหญที่สุดและมั่งค่ังที่สุดของยุคกลาง ...ชมมหาวิหารรูอ็อง 

(NORTRE-DAME DE ROUEN) หรือวิหารนอเตรอดามแหงรูอ็อง สรางขึ้นในป 
1150 ตอมาในป 1170มีการเสริมหอคอยคูหนาเขาไป และแลวเสร็จสมบรูณในป 
1240… (หมายุเหตุ : หากโบสถมีพิธีสําคัญจะไมอนุญาติใหเขาชมดานใน ให
ถายรูปดานนอกเทาน้ัน) ชมจัตุรัสโจนออฟอารค (JOAN OF ARC SQUARE) 
ซึ่งเปนจัตุรัสท่ีมีความสําคัญถึงความกลาหาญของนักบุญโจนออฟอารค ซ่ึงไดรบั
การยกยองเปนนักบุญหลังทานถูกเผากวารอยป….เดินทางสู ยานจตุรัสวีเยอ-มาร
เซ...ผานชมโบสถแซงตอูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถแซ็งมากลู 
(CHURCH OF ST. MACLOU) หอนาฬิกาขนาดใหญ(GROS HORLOGE) .... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองอ็องเฟลอร (HONFLEUR) (92 กม.) เมืองทาเล็กๆของ

แควนนอรมองดี ซ่ึงตัง้อยูบนฝم�งทางตอนใตของ
บริเวณปากแมน้ําแซน เปนที่รูจักกันในนามของ
เมืองทาเกาแกทีง่ดงามแหงหน่ึงของประเทศ
ฝร่ังเศสและทาเรือประมงเกาแก …ชมโบสถเซนต
แคทเธอรรีน (SAINT CATHERINES) เปนโบสถ



 

 

ไมที่ใหญที่สุดในฝรัง่เศส ตื่นตาไปกับความเกาแกของระเบียงหอระฆังที่ประดับ
ประดาอยางวิจติร 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองโดวิลล (DEAUVILLE) (17 กม.) เมืองตาก
อากาศริมทะเลที่มีทาเรือ รีสอรท 5 ดาว คาสิโน รานคา และเมืองน้ีมีตึกสวยงาม
ทั้งเมือง โดยถูกขนานนามวา PARISIAN RIVIERA 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  MERCURE DEAUVILLE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม     โดวิลล - มงตแซงมิเชล - แซงต มาโล 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมงต แซงตมิเชล (MONT SAINT MICHEL)(177 
กม.) สถานที่ท่ีถูกใชโปรโมทการทองเที่ยวของฝร่ังเศสมากที่สุด ดวยความงดงาม 
และความมหัศจรรยของกลุมอาราม บานเรือนท่ีตั้งอยูบนเกาะกลางน้ํา นอกชายฝم�ง
ในเวลาน้ําขึ้นมงตแซงตมิเชล จะลอยอยูกลางน้ําแตเวลาน้ําลงชายหาดขาวจะ
เช่ือมตอกับแผนดินใหเดินไปอยางสะดวก…. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  …นําทาน ชมปราสาทมงตแซงมิเชล (MONT ST. MICHEL) ศาสนาสถานที่

ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรปเทียบไดกับมหาวิหารเซนตป
เตอรแหงกรุงโรมตัววิหารตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาด
ใหญ สูงจากระดับน้ําทะเล 75 เมตร มีการสรางตอเตมิ
หลายยุคหลายสมัยท่ีแควนนอรมังดีเรืองอํานาจและ
อิทธิพลถึงที่สุด เปนศาสนสถานสําหรับบําเพ็ญสมาธิและ
ถือสันโดษมาต้ังแตโบราณ 

นําทานเดินทางสู เมอืงแซงตมาโล (SAINT MALO) (57 กม.) เมืองชายฝم�งที่มีขนาดเล็กมี
กําแพงลอมรอบตัวเมืองแมวาบางสวนจะถูกทําลายไปในชวงสงครามโลกครั้งที่
สองก็ตาม นําทานชมตัวเมืองดวยการเดินไปรอบๆ กําแพงของเมือง… 
นําทานถายรูปกับโบสถแซงตมาโล (SAINT MALO CATHEDRAL)โบสถเกาแก
นิกายโรมันคาทอลิก โดยโบสถถูกกอตัง้ขึ้นในป 1108 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  MERCURE SAINT MALO BALMORAL HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สี่     แซงต มาโล - แรนส - ตูร 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแรนส (RENNES) (52 กม.) เมืองหลวงของแควน 
BRITTANY เมืองในยุคกลาง ....ระหวางทางผานเมืองเมืองดินง (DINAN) (33 
กม.) เมืองเล็กๆ มีแมน้ํา LA RANCE ไหลผาน อยูในแควนบริทานี เมืองที่ข้ึนชือ่
เร่ืองความสวยงาม มีคํากลาวที่วา หากตองเลือกเท่ียวสักหน่ึงเมืองในแควนบริ
ทานี ก็ใหเลือกเมืองดินง เมืองทีม่ีความเกาแกสวยงามยังคงความเปนเมืองยคุ
กลาง ชวง ศตวรรษที่ 13 ไวไดอยางสมบูรณเพราะเมืองดินง สมารถรอดพนจาก
การถูกบอมบในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2  บานเรือนทั้งหมดจึงเปนของด้ังเดิม
ทั้งหมด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทาน ชมเมือง อาคารแบบ TIMBER-FRAMED BUILDINGS อันมี

ลักษณะเฉพาะตัวเดินชม PLACE DE LA MAIRIE ที่ต้ังของศาลากลางเมือง
แรนส (TOWN HALL) และโรงละครของเมือง ผานชม มหาวิหารแรนส (SAINT-
PIERRE CATHEDRAL) อันเกาแกที่สรางตัง้แตในคริสตศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศ
ใหแกนักบุญเปโตร…. 
นําทานสู เมืองตูร (TOURS) (252 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร 
(INDRE-ET-LOIRE) ซึ่งเปนจังหวัดในแควนซ็องทร (CENTRE) ของประเทศ
ฝร่ังเศส เปนเมืองศูนยกลางทางการศึกษามาตั้งแตยุคกลาง โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู
บนแมน้ําลวัร (LOIRE RIVER) ในอดีตเคยเปนสวนหน่ึงของจักรวรรดิโรมันในชวง
ตนศตวรรษที่ 1 น่ันจึงสงผลใหเมืองตูรเปนศนูยกลางแหงอารยธรรมลุมแมน้ําลวัร
ที่สําคัญเมืองหน่ึงของประเทศ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  MERCURE TOURS NORD HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

วันที่หา     ตูร - ปราสาทเชอนองโชว - ปราสาทชองบอรด 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชมปราสาทเชอนองโซว (CHATEAU DE 
CHENONCEAUX) เปนปราสาทเกาแก มีอายุมากกวา 400 
ป อยูในแควนนอรมังด ีของฝร่ังเศส อาณาบริเวณโดยรอบเปน
ทุงหญา และป�าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอยางยิ่ง ตัว
ปราสาทเปนการออกแบบกอสรางที่ผสมผสานระหวางศิลปเร
เนอซองสกับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหมเขาดวยกัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทาน เขาชมปราสาทชองบอรด (CHATEAU DE CHAMBORD) เปนปราสาท

ที่ใหญที่สุดในลุมแมน้ําลัวร สรางในสไตลเรอเนซองสแบบฝร่ังเศสโดยพระเจาฟ
รังซัวรที่ 1 หลังจากที่
พระองคไดครอบครองเมือง

มิ ลานและไดเห็น
สถาปตยกรรมแบบเรอเน

ซองส อิตาลี พระองคจึงมีพระ
ประสงคที่จะสรางปราสาทใหเปนที่อิจฉาของยุโรปในสมัยน้ัน พระองคทรงโปรด
การลาสัตว จึงสรางปราสาทหลังน้ีขึ้นในป�าเพื่อสะดวกกับการลาสัตว 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  MERCURE TOURS NORD HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หก       ตูร - ลิมอฌ - ซารลา ลา กาเนดา  
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองลิมอฌ (LIMOGES) (217 กม.) เมืองที่มีช่ือเสียง
ทางดานกระเบ้ืองเคลอืบมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 18 นําทานชมยานใจกลางเมือง 
...ถายรูปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียนแหงลีมอฌ (ST ETIENNE CATHEDRAL 
OF LIMOGES) มหาวิหารขนาดใหญที่สรางขึ้นในแบบโกธิค โดยเริม่ตนสรางขึ้น
ใน 1273 แลวเสร็จในป 1888 ประกอบไปดวยหอระฆังแปดเหลี่ยมที่ตกแตงดวย
ศิลปะแบบเรเนสซอง…. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทานออกเดินทางสู เมืองซารลาลากาเนดา (SARLAT 

LA CANEDA) (139 กม.)...ชมเมืองหรือเรียกสั้นๆวา 
เมืองสีน้ําผึ้ง สไตล RENAISSANCE ในยุคกลางต้ังแต



 

 

ศตวรรษที1่4 บานเรือนที่ปลูกเรียงราย มีตรอก ซอก ซอย บานเรือนที่ยังคงมีการ
อนุรักษไวเปนอยางดี เปรียบเสมือนวาทานไดยอนอดีตสูยุคกลางอีกครั้งหน่ึง โดย
เปนอีกหน่ึงเมืองที่นักทองเที่ยวตางนิยมเดินทางมาเพราะนอกจากความสวยงาม
ของเมืองแลว .... 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ใหทานไดลิ้มลอง FOIE GRAS ของ
ขึ้นชื่อ 

ที่พัก  BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรือเทียบเทา 
  
วันที่เจ็ด        รอกาทาดูร - แซ็ง ซีรค ลาโปป - ซาร ลา ลา กาเนดา 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองรอกามาดูร 
(ROCAMADOUR) (51 กม.)...เมืองใน
จังหวัดล็อต (LOT) แควนมีดี-ปเรเน เมืองริมหนา
ผาท่ีสวยที่สุดในโลก เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
พระแมมารี เปนที่ศรัทธาของเหลานักแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เปนที่สุดของ
ที่สุดที่เหลาผูแสวงบุญปราถนาที่จะมาครัง้หน่ึงในชีวติ โดยความอัศจรรยของ
อารามแขวนตัวแนบชดิหนาผาถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 11 หนาหมูบานมีแมน้ํา 
DORDOGNEไหลผาน  จากตัวหมูบานดานลางจะเปนทางขึ้นเนิน วิวสวย มีบันได
ใหญขึ้นเขามุงหนาสูอารามที่แขวนตัวอยูบนหนาผาดานบนในความสูงระดับครึง่
ทางจากยอดที่มี CHATEAU อยูบนสุด จะมีผูแสวงบุญไปสักการะ BLACK 
VIRGIN & CHILD ซึ่งอยูในวิหาร NOTRE DAME ของท่ีน่ี 
นําทาน ขึ้นชมโบสถ ROCAMADOUR และความสวยงามของโบสถที่เรียงรายริม
หนาผาสวยงาม จากน้ันนําทานกลับลงสูดานลาง อิสระเดินเลนชมเมืองเกาถนน
สายหลักของเมืองที่มเีสนหชวนหลงใหล  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานแซ็ง ซีรค ลาโปป (SAINT -CIRQ- LAPOPIE) (57 

กม.)...เปนหมูบาน LES PLUS BEAUX 
VILLANGE DE FRANCE (THE MOST 
BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE) หรือ
หมูบานที่สวยที่สุดในฝร่ังเศส หมูบานน้ีมีความ
พิเศษตรงที่ไดรับการโหวตวาเปน THE BEST 



 

 

OF THE BEST BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE  มีอายุหลายรอยป 
อยูทามกลางป�าเขาโอบลอม มีชาวบานอาศัยอยูประมาณ 250 คน ตั้งอยูบนหนา
ผาของซอกเขา LA VALLÉE DU LOT ที่มีแมน้ํา LOT ไหลผาน ตั้งแตยุคกลาง 
คราวโคงเปนทรงโบราณที่ทําจากดิน ปราสาท กําแพงเมืองเกา หลักฐานแหง
ประวตัิศาสตรตางๆ ทีย่ังหลงเหลืออยูจึงไดถูกอนุรักษไว.  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT LA CANEDA หรือเทียบเทา 
  
วันที่แปด        ลารอก กาฌัก - แซ็ง เตมียง -บอรโด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานลารอกกาฌัก (LA 
ROQUE GAGEAC) (75 กม.)...หมูบานอายุ
หลายรอยป ถูกกลาวขวัญวาเปนหมูบานทีส่วย
ที่สุดใน DORDOGNE เปนหน่ึงในหมูบาน LES 
PLUS BEAUX VILLANGE DE FRANCE 
(THE MOST BEAUTIFUL VILLAGES OF 
FRANCE) ตั้งแขวนอยูบนหนาผาและมแีมน้ํา DORDOGNE ไหลผานดานหนา 
ที่น่ีจึงเปนชัยภูมิเยี่ยมในการคาขายมาตั้งแตโบราณ สรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 12 
และบานหรือคฤหาสถบางหลังเปนสถาปตยกรรมวิจิตรแบบ RENAISSANCE 
........ 
นําทานเดินทางสู เมืองแซ็ง เตมียง (SAINT EMILION) (124 กม.)...ชุมชนหิน
โบราณ จังหวัด GIRONDE แควน AQUITAINE  เมืองที่มีประวัติศาสตรเกาแก
ตั้งแตกอนยุคประวัติศาสตรเปนชุมชนแหงการผลิตไวนแดงขึ้นชื่อ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทาน ชมเมืองแซ็งเตมียง ศูนยกลางแหงการผลิตไวนแดงขึ้นชื่อโดยองุนพันธุ 

MERLOT  ตั้งแตศตวรรษที่ 8 โดยนักบุญ EMILION ผูมา
บุกเบิกแสวงบญุและกอตั้งชุมชนในการผลิตไวนจําหนาย 
ดวยความเกาแกของบานเรือนท่ีถูกอนุรักษอยางดี บานเรือน
สรางเรียงรายกันตามเนินเขาท่ีลอมรอบดวยไรองุน ถนนใน
เมืองสายแคบๆ ลัดเลาะเขาไปในเมืองเกา  มีท้ังโบสถเกาแก

ประจําเมืองถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่ 12  มีกําแพงเมืองโบราณ ซึ่งทําใหไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก....  



 

 

...นําทาน เขาชมการผลิตไวนและลองลิ้มชิมรสไวนขึ้นชื่อของเมืองแหงนี้ 
นําทานเดินทางสู เมืองบอรโด (BORDEAUX) (43 กม.)...แควน 
AQUITAINE  ตั้งอยูริมแมน้ํากาโรนน (GARONNE) และอยูริมฝم�งทะเลเปนเมือง
ที่มีความสําคัญดวยเปนเมืองทาการคาต้ังแตกอนยุคโรมนัและไดรบัการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก MERCURE BORDEAUX CITE MONDIALE CENTRE VILLE หรือ

เทียบเทา 
 
วันที่เกา       บอรโด - รถไฟ TGV - ปารีส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ชมจัตุรัส พลาส เดอ ลา บูรซ (PLACE DE LA BOURSE) ที่สวยงาม
ศูนยรวมของชาวเมือง อิสระชมและถายรูปอาคารรัฐสภา ท่ีทําการราชการตางๆ 
ชมสะพานแสนสวย ปแอร (PONT DE PIERRE)….ชมแกรนดเธียรเตอรที่
สวยงามดวยศิลปะแบบคลาสสิค สรางในศตวรรษที ่18…ชมยานการคา ยานถนน
แซงทคาเทอรีน (RUE SAINTE-CATHERINE) ตลอดความยาว 1กม. อิสระให
ทานชอปปم�งตามอัธยาศัย.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเมืองบอรโด  เพื่อเดินทางสู กรุงปารีส  ประเทศ
ฝร่ังเศส 
......... น.   ออกเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ดวยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใชเวลา 2.15 

ชม.  
......... น.       เดินทางถึง กรุงปารีส (PARIS) มหานครที่เปน
ศูนยกลางอํานาจของยุโรปในยคุลาอาณานิคม…. 
นําทานเดินทางสู ทาเรือเพื่อลองเรือ ชมความสวยงาม ของ
สถานที่สําคัญคูบานคูเมืองริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความ

งดงามของโบราณสถานและอาคารเกาแก สรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนส
ซองส ซ่ึงไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกบั
ความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรรสรางใหนครปารีส ชื่อวาเปนนครที่มี
ความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก (ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมี
เหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไม
สามารถดําเนินการได)  



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สิบ        ปารีส - ชมเมือง - ชอปปم�ง   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานถายภาพคูกับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หน่ึงในสัญลักษณสําคญัของ
ประเทศฝรั่งเศส โดยหอน้ีจัดวาเปนสัญลักษณแหงอนุสาวรียที่สูงที่สุดในโลก …นํา
ทานชมวิวทิวทัศนที่สวยงามท่ีสุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง
ของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผานชมจัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA 
CONCORDE) ที่มี เสาโอเบลิสก (OBELISK) ที่นโปเลียนนํามาจากวหิารในลัก
ซอรของประเทศอียิปต เม่ือครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต ไดตั้งตระหงานอยูยังลาน
ประหารชวีิตผูตอตานการปฏิวตัิ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจา
หลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต ….. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานอิสระดานหนาและถายรูปพิพิธภัณฑลูฟท (MUSEE DU LOUVRE) 

พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสยีงที่สุด และเกาแกที่สุด (เปดตั้งแตปค.ศ. 1793) 
และใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก เดิมทีตัวอาคารเปนพระราชวังหลวง ตอมาในป
ค.ศ. 1672 พระเจาหลุยสท่ี 14 ไดยายราชสํานักไปยังพระราชวังแวรซายส 
กระทั่งป ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝร่ังเศส ลูฟวรจึงไดรบัการบูรณะใหเปน
พิพิธภัณฑ และไดรับการยกยองวาเปนพิพิธภัณฑท่ีใหญที่สุดในโลก ดวยมวลหมู
อาคารหลายหลัง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สิบเอ็ด        ปารีส - ประเทศไทย                                      
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบินกรุงปารีส เพ่ือเดินทางกลับสู ประเทศไทย 
13.30 น.  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที ่ TG931 
 
วนัที่สิบสอง     ประเทศไทย  
05.45 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ….. 
 



 

 

********** 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

24 ม.ค. - 4 ก.พ. 
7-18 ก.พ.//27 มี.ค.-7 
เม.ย. 
24 เม.ย.-5 พ.ค. 
1-12 พ.ค.//5-16 มิ.ย. 

136,900.- 127,900.- 29,900.- 

 
อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาต๋ัวภายในประเทศ.... 
4. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวซีาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวซีาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม



 

 

หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 655.-บาท [ระยะเวลา 11-14 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. คาเขาชมสถานที่ตางๆ... 
10. คาน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดตอทาน 
11. คาทิป  
12. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณีถาม ี
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) *.*.*. หามีวีซาแลว
หักคืนทานละ 3,000.- บาท *.*.*.  
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 



 

 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
7. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 40,000 บาท  
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการ

เดินทางระหวางบริษัทและลูกคา 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  



 

 

- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวัน

เดินทาง เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกกรณี 1-29 วัน กอนวันเดินทาง 

เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 
( หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่
ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนัน้ดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 
เงื่อนไขวีซา  
- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตนัน้ๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืน

คาธรรมเนียมวีซาและคาบริษัทที่ระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆทั้งสิน้ 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการ

ชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทวัรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระ
ผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวซีา
ไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน
ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 



 

 

 ทางบริษัทฯเปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่
ความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยนืยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

 
เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา TLS Contact (สาทรซิตี้) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 2,600 บาท 
 



 

 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 
x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูป
ไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 


