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GRAND ROMANCE FRACE  
แกรนด ์ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คืน 

เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563 
 
 

ราคาแนะน าเพยีง 65,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ - นีซ – โมนาโค – นีซ 

วนัที่ 3. นีซ - กราซ – คานส ์- แซ็ง ทรอเป - มารแ์ซย ์

วนัที่ 4. มารแ์ซย ์- มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการด์ – เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์

วนัที่ 5. เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์– พระราชวงัของสนัตะปาปา - อาวีญง 

วนัที่ 6. อาวีญง – ลียง – รถไฟความเรว็สงู TGV – มหานครปารีส 

วนัที่ 7. มหานครปารีส – รูอ็อง – โดวิลส ์- แซงต ์มาโล 

วนัที่ 8. แซงต ์มาโล – มงตแ์ซงตม์ิเชล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ปารีส 

วนัที่ 9. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – หอไอเฟล – ประตชูยั – อิสระชอ้ปปิ้ง – สนามบิน 

วนัที่ 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์[EK] เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - นีซ – โมนาโค – นีซ 
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK385 

** คณะเดินทางวนัที่ 09-18 เม.ย.63 และ 18-27 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 
น. **  
 ** คณะเดินทางวนัที่ 22 มิ.ย.-01 ก.ค.63 และ 19-28 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดไูบ เวลา 
04.45 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่77 

** คณะเดินทางวนัที่ 09-18 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 08.45 น. และถึงนีซ เวลา 13.40 น. ** 
12.35 น. ถึงสนามบินบินเมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  น าท่านเดินทางสู ่

มลรัฐโมนาโค (Monaco) รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โมนาโค เป็นมลรัฐเล็กๆที่มี
ธรรมชาติรายลอ้ม แต่ก็เต็มไปดว้ยวัฒนธรรม ชมความงามของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั เมืองมอนติคารโ์ล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนาโค ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความ
หรูหราของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส ์โรงแรมสดุหรูของมอนติคารโ์ล และอาหารชัน้เลิศ ชมพระราชวังแห่งโม
นาโค (Prince’s Palace of Monaco) ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรฐัโมนาโค ในปัจจุบันชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบของโมนาโค ซึ่งสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอรช์จอดอยู่เรียงรายวิหารโมนาโค ที่สรา้งในรูปแบบนี ้
โอโรมานซ ์เป็นที่ฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร ์พระสวามี อีกทัง้ตามสองขา้งใน
เมือง เต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนรา้นคา้ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามต่ืนตาต่ืนใจ   
เมืองนีซ (Nice) เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใตข้องฝรั่งเศส รมิชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ 
และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนวัสท์ี่สวยงาม น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทศันียภาพของอาคารสไตล์
อิตาลี สมัผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นบูทีค อีกทัง้
สวนนั่งเล่นที่เผยใหเ้ห็นมมุของเมืองที่สวยงามมากขึน้ น าท่านถ่ายรูปกบัจัตุรัสเมสซิน่า (Place Massena) 
จตัรุสัที่ตัง้อยู่ใจกลางพืน้ที่ขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย น า้พทุี่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตัง้
โดยรอบ ซึ่งนิยมทาสีสนัตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต ้อีกทัง้ประดบัดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุท์ี่ถูกผลดัเปลี่ยนตามฤดกูาล จากนัน้น าชมโบสถรั์สเซีย (The St Nicholas Orthodox Cathedral) เป็น
โบสถข์นาดใหญ่และเก่าแก่ ภายในตกแต่งอย่างประณีต และมี เอกลกัษณเ์ฉพาะ ซึ่งถือเป็นศิลปะรสัเซียที่ถูก
สรา้งในยโุรป 



 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม HIPARK หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 3 นีซ - กราซ – คานส ์- แซ็ง ทรอเป - มารแ์ซย ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Grasse) เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งน า้หอมโลก ที่มีการผลิตน า้หอมกันมา
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 โดยพระนางแคทเธอรีน เดอ เมดีชี (Catherine de Medicis) มเหสีในพระเจา้เฮนรีที่ 2 แห่ง
ฝรั่งเศส เป็นผูร้เิริ่มการท าน า้หอมในเมืองนี ้ปัจจุบนัแบรนดด์งัที่ตอ้งอาศยัวตัถุดิบชัน้เลิศจากที่นี่มีทัง้ชาแนล ดิ
ออร ์และฟราโกนาร ์จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคานส ์(Cannes) เมืองที่มีชื่อเสียงในดา้นภาพยนตร ์และ
เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่เป็นที่รูจ้ักกันดี คือ เทศกาลหนังเมืองคานส ์(Cannes film festival) 
เป็นเทศกาลที่มีมาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตรท์ี่เก่าแก่ที่สดุในโลกเทศกาลหนึ่ง และมีอิทธิพล
มากที่สดุ รวมถึงชื่อเสียงเทียบเคียงไดก้บัเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติที่เวนิสและเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติ
เบอรล์ิน งานจะจัดขึน้ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยอาคารที่ใชใ้นการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสงู 2-3 
ชัน้ ในช่วงเทศกาลจะไดร้บัการตกแต่งใหดู้เลิศหรูอลังการ พลาดไม่ไดก้ับการวัดรอยมือของดาราฮอลิวู๊ดคน
โปรดที่ดา้นหนา้ ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังไดป้ระทับรอยมือไวเ้ป็นที่ระลึก 
อีกทัง้เมืองคานสเ์ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกว่า  ลาโพรมา
นาด เดอ ลา ครวัเซท (La Promanade Promanade de la Croisette) เป็นถนนสายส าคัญของเมืองคานส ์ใช้
จดัแสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร ์สาย  ถนนนีท้อดตวัยาวไปตามแนวชายฝ่ังของเมืองคานส ์ถือเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส อีกทัง้ยังมีท่าจอดเรือยอรช์ ล างามๆของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลาย
ดว้ย 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง ทรอเป (Saint-Tropez) เป็นเมืองชายฝ่ังที่ French Riviera ในภมูิภาค Provence-
Alpes-Côte d'Azur ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เมืองแห่งนี ้ได้รับความนิยมในหมู่ศิลปินมาอย่าง
ยาวนานเป็นที่ตัง้ของ Jet set นานาชาติในช่วงทศวรรษ 1960 และยังคงเป็นที่รูจ้กัในเรื่องชายหาดอนัสวยงาม 
ในสมยัก่อน Saint Tropez เป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงที่เรียบง่าย แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไดก้ลายเป็นรีสอร์
ทริมทะเลที่มีชื่อเสียงระดบัโลกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งส าหรบัผูม้ีชื่อเสียงมาพักตากอากาศ น าท่านชม
โบสถ์พระแม่แห่งอัสสัมชัญ (Nuestra Señora de la Asunción ) ซึ่งเป็นคริสตจักรสไตลบ์าร็อคที่ทุ่มเท
ใหก้ับพระแม่มารียแ์ห่งอัสสมัชัตัง้อยู่ในSaint-Tropezในโปรวองซ ์, ฝรั่งเศส อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรป์ระกาศ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 เป็นหนึ่งในตราสญัลักษณ์ของเมือง น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรก์าร

เดินเรือ (Citadel of Saint-Tropez) ซึ่งพิพิธภณัฑท์นัสมยัแห่งนีไ้ดร้บัการปรบัปรุงใหม่เมื่อไม่นานมานีต้ัง้อยู่ใน
คุกใต้ดินของป้อมปราการของหมู่บ้าน Saint-Tropez ในฐานะเมืองทางทะเลในช่วง 500 ปีที่ผ่านมาของ
ประวัติศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นหรือการเดินทางตกปลาตามแนวชายฝ่ังของโปรวองซก์าร



 

 

เดินทางบนเรือใบเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่เกินเคปฮอรน์การเดินทางไปตามชายฝ่ังแอฟริกาและอินเดียหรือ
ตอรปิ์โดตะวนัออกไกล บรษิัท คา้ขาย วีรบรุุษ Saint-Tropez ที่มีชื่อเสียงเช่น Bailli de Suffren, General Allard 
หรือ Hyppolite Bouchard รวมถึงชาวบา้นนิรนามนับพันคนที่รบัใชช้าติบนเรือของกองทัพเรือ จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองมารแ์ซย ์(Marseille)  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE MARSEILLE CENTRE PRADO หรือเทยีบเท่า 

 
 

วันที่ 4 มารแ์ซย ์- มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการด์ – เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินเลน่เที่ยวชมเมืองมารแ์ซย ์ (Marseille) มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการด์ (Notre-Dame de 

la Garde) อนัเป็นที่ศักการะของชาวเมืองมารแ์ซยแ์ละชาวเรือมายาวนาน  เนื่องจาก มหาวิหารแห่งนีต้ัง้อยู่บน
เนินเขา จึงท าใหส้ามารถมองลงมา เห็นทศันียภาพอนัสวยงาม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินสู่เมืองเอ็กซ ์ออง โพรวองส ์(AIX EN PROVENCE) เมืองที่ขึน้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมือง

หนึ่งของ ฝรั่งเศส เดินเล่นชมเมือง เพื่อสมัผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ ์กับผลิตภัณฑพ์ืน้บา้น ผัก และผลไม้
สดๆจากไร่ และตลาดดอกไมส้ด พรอ้มชมอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ใน
สมยัโรมนัที่มีความรุง่เรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรบัปรุง และมีการก่อสรา้งอาคารที่สวยงามมากขึน้ ปัจจบุนั
จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีมีความส าคญัเมืองหนึ่ง 



 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN LE GALICE CENTRE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 5 เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์– พระราชวังของสันตะปาปา - อาวีญง  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) ตัง้อยู่ที่ริมฝ่ังดา้นขวาของแม่น า้โรน (Rhone River) ซึ่งเป็นแม่น า้
สาย หลกัของดินแดนในแถบตอนใต ้อนัเนื่องจากชัยภูมิที่สดุยอดของอาวีญง จึงท าใหเ้มืองมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วเพราะการสญัจรและการคา้จะตอ้งกระท าผ่านอาวีญง ความยิ่งใหญ่ของเมืองนัน้จะสงัเกตเห็นไดง้่ายๆ
จากก าแพงเมืองที่มีความใหญ่โตมโหฬาร ก าแพงเมืองนีจ้ะลอ้มรอบเขตตวัเมืองเก่าไวท้ัง้หมด 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับพระราชวังของสันตะปาปา (Palais des Papes) สรา้งขึน้ดว้ย สถาปัตยกรรม

แบบโกติคใชเ้วลาสรา้งเกือบ 20 ปี ท าใหท้ี่นี่มีความงดงาม ไดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก 
(UNESCO) 



 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MERCURE CENTRE BEDBANK หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 6 อาวญีง – ลียง – รถไฟความเร็วสูง TGV – มหานครปารีส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองลียง (Lyon) นัน้เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโรน Rhone และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้โร
นาลป์ หรือแควน้โรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแควน้ที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
ฝรั่งเศส โดย เมืองลียง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลาดบัที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส ถกูก่อตัง้ขึน้
โดยพวกโรมันในคริสตศ์ตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ไดร้บัการบรรจุ เมืองลียงไวใ้นรายชื่อ
ของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 น าท่านชม อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัอาคาร แห่งนีถื้อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกดว้ย จากนัน้น า
ท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตรท์ี่ตัง้อยู่ตรงขา้มกบัศาลากลาง 
โดยอาคารถกูสรา้งขึน้ใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถกูสรา้งขึน้โดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถกูออกแบบใหม่
อย่างสมบรูณโ์ดย Jean Nouvel โดยอาคารถกูเปิดขึน้มาใหม่ในปี 1993 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส วิ่งดว้ยความเรว็ 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง จนถึงเดินทาง

มาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่ห์
อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก   



 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 7 มหานครปารีส – รูอ็อง – โดวิลส ์- แซงต ์มาโล  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของแควน้นอรม์งัดีบนฝ่ังแม่นา้แซนน ์โมเนตใ์ชช้ีวิตอยู่ที่นี่
ในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบนัแควน้นอรม์ังดีไดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต-
นอรม์ังดี และ บัส-นอรม์ังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนัน้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุค
กลางอีกดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารนอรท์เตอรด์ัมแห่งเมืองรูอ็อง (NORTRE-DAME DE 

ROUEN) สรา้งขึน้ในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มีการเสริมหอคอยคู่หนา้เขา้ไป และแลว้เสรจ็สมบรูณใ์นปี 1240 
จากนัน้มีการบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถน์ีเ้ป็นที่รูจ้กัจากภาพวาดของ ศิลปินโมเนต ์ไดว้าดภาพวิหารแห่ง
นีด้ว้ยภาพเขียนคอลเลคชั่นนีม้ีทัง้หมด 28 ภาพ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลส์ (Deauville) ที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian 

Riviera ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองพกัผ่อนของชนชัน้สงู คนรวย และคนมีชื่อเสียง และยงัเป็นเมืองแรกที่ 
Coco Chanel มาเปิดรา้น และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครัง้ ทั้งนีย้ังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร ์ชื่อดัง The 
Devil Wears Prada อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั อาทิ Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton, 
Prada ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง ณ หอ้งแพรงตอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแซงต ์มาโล (SAINT MALO) อีก
หนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด อีลล์-เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) 
แควน้เบรอตาญ เป็นเมืองชายฝ่ังที่มีขนาดเล็กมีกาแพงลอ้มรอบตวัเมือง แมว้่าบางส่วนจะถูกทาลายไปในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่สองก็ตามก็ยังคงไวซ้ึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี  น าท่านแวะ
ถ่ายรูป โบสถแ์ซงตม์าโล (SAINT MALO CATHEDRAL) โบสถเ์ก่าแก่นิกาย โรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถูก
ก่อตัง้ขึน้ในปี 1108 ชมโซลีโดร ทาวเวอร ์(Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ ที่ตัง้อยู่ริมทะเล สรา้งขึน้ในช่วงสมัย
ศตวรรษที่  14 หรือในช่วงระหว่างปี 1369 – 1382 โดย John V ดยุคแห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นที่ เก็บ 
รวบรวมเก่ียวกับประวัติศาสตรก์ารเดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใชใ้นเดินเรือในทะเลอีกจานวน มากมอง
จากบรเิวณ ทาวเวอร ์นกัท่องเที่ยวจะได ้พบกบัวิวทิวทศันท์ี่งดงามของปากแม่นา้ Rance 



 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MERCURE SAINT MALO BALMORAL หรือเทยีบเท่า 

  

วันที่ 8 แซงต ์มาโล – มงตแ์ซงตม์ิเชล – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึน้สู่ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง
ในยุโรป ตัง้อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจาก
หอไอเฟล และพระราชวงัแวรซ์าย และยงัไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกดว้ย 
มงตแ์ซงตม์ิเชล เป็นวิหารที่ตัง้อยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่า กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บรเิวณแควน้นอรม์องดี 
สงูจากระดบัน า้ทะเล ความสงูรวมฐานและตวัวิหารสงูถึง 155 เมตร ใหท้่านไดเ้ดินขึน้ไปสู่บนยอดวิหารเพื่อชม
รูปป้ันทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบน
เนินเขา ในอดีตเป็นหมู่บา้นชุมชน บา้นเรือนไดร้บัการอนุรกัษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางใหบ้รรยากาศ
คลาสสิก ปัจจุบันส่วนดัดแปลงเป็นรา้นรวงขายของที่ระลึกเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เลือกซือ้สินค้าได้อย่าง
เพลิดเพลิน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่มหานครปารีส (Paris) น าท่านถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑลู์ฟท ์(Louvre Museum) 

พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
จ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ จากนั้นน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้
แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง
ฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ 



 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทยีบเท่า 

  

วันที่ 9 
ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – หอไอเฟล – ประตูชัย – อิสระช้อปป้ิง – 
สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย  (Versailles Palace) อัน

ยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่าง
มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส 
อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท์ี่ 16, 
ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุ รัสคองคอร์ด  (Place de la 

Concorde) ที่พระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวัติ
ฝรั่งเศส จากน้ันเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์
ตรงสู่ประตชูัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัย   นโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่ง
ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จ



 

 

ในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรสัทรอคาเดโร่ จากนั้นน าท่านอิสระ
เลือกซือ้สินค้าแฟชั่นในรา้นค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือ
กระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจ
กลางกรุง ปารีสที่ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิส
จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโก
แลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 076 

 

วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

** คณะเดินทางวนัที่ 09-18 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ EK370 เวลา 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 18.05 น. ** 
** คณะเดินทางวนัที่ 18-27 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 
** คณะเดินทางวันที่  22 มิ.ย.-01 ก.ค. 63 และ 19-28 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. ** 

18.55 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาแนะน าเพยีง  



 

 

GRAND ROMANCE FRANCE  
 แกรนด ์ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

23 มี.ค. – 01 เม.ย.63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 11,900.- 

09 – 18 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 51,900.- 16,900.- 

18 – 27 พ.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 51,900.- 16,900.- 

22 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 51,900.- 16,900.- 

19 – 28 ก.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 51,900.- 16,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 



 

 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5 .ค่าธรรมเนยีมวซี่าประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ื่นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย์ื่นวซี่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 
 
 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต

ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 



 

 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บรษิัท

ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 



 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 



 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 



 

 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 



 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


