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นีซ | คานส ์| แซ็ง ทรอเป | มารแ์ซย ์| เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์| อาวีญง | โดวลิล ์| ปารสี 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 65,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัท่ี 3. นีซ - กราซ – คานส ์- แซง็ ทรอเป - มารแ์ซย ์

วนัท่ี 4. มารแ์ซย ์- มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการด์ – เอก็ซ ์ออง โพรวองส ์

วนัท่ี 5. เอก็ซ ์ออง โพรวองส ์– พระราชวงัของสนัตะปาปา - อาวีญง 

วนัท่ี 6. อาวีญง – ลียง – รถไฟความเรว็สงู TGV – มหานครปารีส 

วนัท่ี 7. มหานครปารีส – รูออ็ง – โดวิลส ์- แซงต ์มาโล 

วนัท่ี 8. แซงต ์มาโล – มงตแ์ซงตม์ิเชล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ปารีส 

วนัท่ี 9. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – หอไอเฟล – ประตชูยั – อิสระชอ้ปป้ิง – สนามบิน 

วนัท่ี 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 

GRAND ROMANCE FRACE  
แกรนด ์ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์[EK] เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - นีซ – โมนาโค – นีซ 
01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK385 

** คณะเดินทางวนัท่ี 09-18 เม.ย.63 และ 18-27 พ.ค.63 ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 
น. **  
 ** คณะเดินทางวนัท่ี 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. ถงึสนามบินดูไบ เพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง 
08.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่77 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 09-18 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.45 น. และถึงนีซ เวลา 13.40 น. ** 
12.35 น. ถึงสนามบินบินเมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  น าท่านเดินทางสู ่

มลรัฐโมนาโค (Monaco) รัฐอิสระท่ีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โมนาโค เป็นมลรฐัเล็กๆท่ีมี
ธรรมชาติรายลอ้ม แต่ก็เต็มไปดว้ยวฒันธรรม ชมความงามของสถานท่ีอันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั เมืองมอนติคารโ์ล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนาโค ท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องความ
หรูหราของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส ์โรงแรมสดุหรูของมอนติคารโ์ล และอาหารชัน้เลิศ ชมพระราชวังแห่งโม
นาโค (Prince’s Palace of Monaco) ซึ่งเป็นท่ีประทับของประมุขแห่งรฐัโมนาโค ในปัจจุบนัชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบของโมนาโค ซึ่งสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอรช์จอดอยูเ่รียงรายวิหารโมนาโค ท่ีสรา้งในรูปแบบนี้
โอโรมานซ ์เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร ์พระสวามี อีกทัง้ตามสองขา้งใน
เมือง เตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนรา้นคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามต่ืนตาต่ืนใจ   
เมืองนีซ (Nice) เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใตข้องฝรั่งเศส ริมชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ 
และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนวัสท่ี์สวยงาม น าทา่นเท่ียวชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทศันียภาพของอาคารสไตล์
อิตาลี สมัผสัถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบท่ีรายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นบูทีค อีกทัง้
สวนนั่งเล่นท่ีเผยใหเ้ห็นมุมของเมืองท่ีสวยงามมากขึน้ น าท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสเมสซิน่า (Place Massena) 
จตัรุสัท่ีตัง้อยูใ่จกลางพืน้ท่ีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย น า้พท่ีุสวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกท่ีตัง้
โดยรอบ ซึ่งนิยมทาสีสนัตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต ้อีกทัง้ประดบัดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุท่ี์ถกูผลดัเปล่ียนตามฤดกูาล จากนัน้น าชมโบสถรั์สเซีย (The St Nicholas Orthodox Cathedral) เป็น
โบสถข์นาดใหญ่และเก่าแก่ ภายในตกแตง่อย่างประณีต และมี เอกลกัษณเ์ฉพาะ ซึ่งถือเป็นศิลปะรสัเซียท่ีถกู
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สรา้งในยโุรป 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม HIPARK หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 นีซ - กราซ – คานส ์- แซง็ ทรอเป - มารแ์ซย ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Grasse) เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งน า้หอมโลก ท่ีมีการผลิตน า้หอมกันมา
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 โดยพระนางแคทเธอรีน เดอ เมดีชี (Catherine de Medicis) มเหสีในพระเจา้เฮนรีท่ี 2 แห่ง
ฝรั่งเศส เป็นผูร้เิริ่มการท าน า้หอมในเมืองนี ้ปัจจบุนัแบรนดด์งัท่ีตอ้งอาศยัวตัถุดิบชัน้เลิศจากท่ีน่ีมีทัง้ชาแนล ดิ
ออร ์และฟราโกนาร ์จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคานส ์(Cannes) เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นภาพยนตร ์และ
เป็นเมืองท่ีจัดงานท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลกท่ีเป็นท่ีรูจ้ักกันดี คือ เทศกาลหนังเมืองคานส ์(Cannes film festival) 
เป็นเทศกาลท่ีมีมาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตรท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุในโลกเทศกาลหนึ่ง และมีอิทธิพล
มากท่ีสดุ รวมถึงช่ือเสียงเทียบเคียงไดก้บัเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติท่ีเวนิสและเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติ
เบอรล์ิน งานจะจดัขึน้ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยอาคารท่ีใชใ้นการจดังานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 
ชัน้ ในช่วงเทศกาลจะไดร้บัการตกแต่งใหดู้เลิศหรูอลังการ พลาดไม่ไดก้ับการวดัรอยมือของดาราฮอลิวู๊ดคน
โปรดท่ีดา้นหนา้ ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัไดป้ระทบัรอยมือไวเ้ป็นท่ีระลึก 
อีกทัง้เมืองคานสเ์ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูริมชายหาดริเวียร่า และถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกว่า  ลาโพรมา
นาด เดอ ลา ครวัเซท (La Promanade Promanade de la Croisette) เป็นถนนสายส าคญัของเมืองคานส ์ใช้
จดัแสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร ์สาย  ถนนนีท้อดตวัยาวไปตามแนวชายฝ่ังของเมืองคานส ์ถือเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของประเทศฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัมีท่าจอดเรือยอรช์ ล างามๆของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลาย
ดว้ย 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าทา่นเดินทางสู่เมืองแซ็ง ทรอเป (Saint-Tropez) เป็นเมืองชายฝ่ังท่ี French Riviera ในภูมิภาค Provence-
Alpes-Côte d'Azur ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เมืองแห่งนี ้ได้รับความนิยมในหมู่ศิลปินมาอย่าง
ยาวนานเป็นท่ีตัง้ของ Jet set นานาชาติในช่วงทศวรรษ 1960 และยงัคงเป็นท่ีรูจ้กัในเรื่องชายหาดอนัสวยงาม 
ในสมยัก่อน Saint Tropez เป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงท่ีเรียบง่าย แตใ่นช่วงหลายปีท่ีผา่นมาไดก้ลายเป็นรีสอร์
ทริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกซึ่งเป็นจดุหมายปลายทางหนึ่งส าหรบัผูมี้ช่ือเสียงมาพกัตากอากาศ น าท่านชม
โบสถ์พระแม่แห่งอัสสัมชัญ (Nuestra Señora de la Asunción ) ซึ่งเป็นคริสตจักรสไตลบ์าร็อคท่ีทุ่มเท
ใหก้ับพระแม่มารียแ์ห่งอสัสมัชตััง้อยู่ในSaint-Tropezในโปรวองซ ์, ฝรั่งเศส อนุสาวรียป์ระวตัิศาสตรป์ระกาศ
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2524 เป็นหนึ่งในตราสญัลักษณ์ของเมือง น าท่านชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรก์าร

เดินเรือ (Citadel of Saint-Tropez) ซึ่งพิพิธภณัฑท์นัสมยัแห่งนีไ้ดร้บัการปรบัปรุงใหมเ่ม่ือไม่นานมานีต้ัง้อยู่ใน
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คุกใต้ดินของป้อมปราการของหมู่บ้าน Saint-Tropez ในฐานะเมืองทางทะเลในช่วง 500 ปีท่ีผ่านมาของ
ประวัติศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสัน้หรือการเดินทางตกปลาตามแนวชายฝ่ังของโปรวองซก์าร
เดินทางบนเรือใบเรือพาณิชยข์นาดใหญ่เกินเคปฮอรน์การเดินทางไปตามชายฝ่ังแอฟริกาและอินเดียหรือ
ตอรปิ์โดตะวนัออกไกล บริษัท คา้ขาย วีรบรุุษ Saint-Tropez ท่ีมีช่ือเสียงเช่น Bailli de Suffren, General Allard 
หรือ Hyppolite Bouchard รวมถึงชาวบา้นนิรนามนบัพนัคนท่ีรบัใชช้าติบนเรือของกองทพัเรือ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองมารแ์ซย ์(Marseille)  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE MARSEILLE CENTRE PRADO หรือเทียบเท่า 

 
 

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

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

la Garde) อนัเป็นท่ีศกัการะของชาวเมืองมารแ์ซยแ์ละชาวเรือมายาวนาน  เน่ืองจาก มหาวิหารแห่งนีต้ัง้อยู่บน
เนินเขา จงึท าใหส้ามารถมองลงมา เห็นทศันียภาพอนัสวยงาม 

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

หนึ่งของ ฝรั่งเศส เดินเล่นชมเมือง เพ่ือสมัผสักับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ ์กับผลิตภัณฑพื์น้บา้น ผกั และผลไม้
สดๆจากไร ่และตลาดดอกไมส้ด พรอ้มชมอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าร็อคท่ีหรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ใน
สมยัโรมนัท่ีมีความรุง่เรืองเป็นอยา่งมาก ตอ่มามีการปรบัปรุง และมีการก่อสรา้งอาคารท่ีสวยงามมากขึน้ ปัจจบุนั



 

  5 GRAND ROMANCE FRANCE แกรนด ์ฝรั่งเศส 10 วนั 7 คืน BY EK                                                [GQ3NCE-EK002] 
 

จงึเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีความส าคญัเมืองหนึ่ง 

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

 

วันที ่5 เอ็กซ ์ออง โพรวองส ์– พระราชวังของสันตะปาปา - อาวญีง  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) ตัง้อยู่ท่ีริมฝ่ังดา้นขวาของแม่น า้โรน (Rhone River) ซึ่งเป็นแม่น า้
สาย หลกัของดินแดนในแถบตอนใต ้อนัเน่ืองจากชยัภูมิท่ีสดุยอดของอาวีญง จึงท าใหเ้มืองมีการพฒันาอย่าง
รวดเร็วเพราะการสัญจรและการคา้จะตอ้งกระท าผ่านอาวีญง ความยิ่งใหญ่ของเมืองนัน้จะสงัเกตเห็นไดง้่ายๆ
จากก าแพงเมืองท่ีมีความใหญ่โตมโหฬาร ก าแพงเมืองนีจ้ะลอ้มรอบเขตตวัเมืองเก่าไวท้ัง้หมด 

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

แบบโกติคใชเ้วลาสรา้งเกือบ 20 ปี ท าใหท่ี้น่ีมีความงดงาม ไดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก 
(UNESCO) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MERCURE CENTRE BEDBANK หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่
6 

อาวญีง – ลียง – รถไฟความเร็วสูง TGV – มหานครปารีส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon) นัน้เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโรน Rhone และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้โรนาลป์ หรือแควน้โรหน์-

อลัป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแควน้ท่ีตัง้อยู่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศฝรั่งเศส โดย เมืองลียง เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นลาดบัท่ี
สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส ถูกก่อตั้งขึน้โดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษท่ี 1 จนกระทั่ งองค์การยูเนสโก 
(Unesco) ไดร้บัการบรรจ ุเมืองลียงไวใ้นรายช่ือของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 น าท่านชม อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดย
อาคารถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัอาคาร แห่งนีถื้อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองลียงอีกดว้ย จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูปกบัโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวตัศิาสตรท่ี์ตัง้อยู่ตรงขา้มกบัศาลากลาง โดยอาคารถกูสรา้งขึน้ใน ชว่งปี 
ค.ศ. 1826 ถกูสรา้งขึน้โดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบรูณโ์ดย Jean Nouvel โดยอาคารถกูเปิดขึน้มา
ใหมใ่นปี 1993 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส วิ่งดว้ยความเรว็ 300 กิโลเมตร ตอ่ชั่วโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du 

East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียว
อยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลกท่ีทรงดว้ยอิทธิพล
ของการเมือง การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคญัท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก   
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่
7 

มหานครปารีส – รูอ็อง – โดวลิส ์- แซงต ์มาโล  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของแควน้นอรม์งัดีบนฝ่ังแม่นา้แซนน ์โมเนตใ์ชชี้วิตอยู่ท่ีน่ีในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่ง

เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งปัจจบุนัแควน้นอรม์งัดีไดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต-นอรม์งัดี และ บสั-นอรม์งัดี นั่นเอง โดยแตเ่ดิมเมือง
รูอ็องนัน้ถือว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุและมั่งคั่งท่ีสดุของยคุกลางอีกดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารนอรท์เตอรด์ัมแห่งเมือง
รูอ็อง (NORTRE-DAME DE ROUEN) สรา้งขึน้ในปี 1150 ตอ่มาในปี 1170 มีการเสริมหอคอยคูห่นา้เขา้ไป และแลว้เสร็จสมบรูณใ์นปี 
1240 จากนัน้มีการบูรณะใหม่ในศตวรรษท่ี 16 โบสถนี์เ้ป็นท่ีรูจ้กัจากภาพวาดของ ศิลปินโมเนต ์ไดว้าดภาพวิหารแห่งนีด้ว้ยภาพเขียน
คอลเลคชั่นนีมี้ทัง้หมด 28 ภาพ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโดวิลส ์(Deauville) ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นไฮโซรมิทะเล โดยถกูขนานนามวา่ Parisian Riviera ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 19 

เป็นเมืองพักผ่อนของชนชัน้สูง คนรวย และคนมีช่ือเสียง และยังเป็นเมืองแรกท่ี Coco Chanel มาเปิดรา้น และมีการจัดเทศกาลหนัง
หลายครัง้ ทัง้นีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนตร ์ช่ือดงั The Devil Wears Prada อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ Gucci, 
Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง ณ หอ้งแพรงตอง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแซงต ์มาโล (SAINT MALO) อีก
หนึ่งจดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเท่ียวท่ีสาคญัแห่งหนึ่งของจงัหวดั อีลล-์เอต-์วีแลน (Ille-et-Vilaine) แควน้เบรอตาญ เป็นเมืองชายฝ่ัง
ท่ีมีขนาดเล็กมีกาแพงลอ้มรอบตวัเมือง แมว้่าบางส่วนจะถกูทาลายไปในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ีสองก็ตามก็ยงัคงไวซ้ึ่งความสวยงามแบบ
คลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี  น าท่านแวะ ถ่ายรูป  โบสถ์แซงต์มาโล (SAINT MALO CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่นิกาย 
โรมนัคาทอลิก โดยโบสถถ์กูก่อตัง้ขึน้ในปี 1108 ชมโซลีโดร ทาวเวอร ์(Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ ท่ีตัง้อยู่ริมทะเล สรา้งขึน้ในช่วงสมยั
ศตวรรษท่ี 14 หรือในช่วงระหว่างปี 1369 – 1382 โดย John V ดยคุแห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นท่ีเก็บ รวบรวมเก่ียวกับประวตัิศาสตร์
การเดินเรือ รวมไปถึงอปุกรณต์า่งๆท่ีใชใ้นเดินเรือในทะเลอีกจานวน มากมองจากบรเิวณ ทาวเวอร ์นกัท่องเท่ียวจะได ้พบกบัวิวทิวทศันท่ี์
งดงามของปากแมน่า้ Rance 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MERCURE SAINT MALO BALMORAL หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่
8 

แซงต ์มาโล – มงตแ์ซงตม์เิชล – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึน้สู่ศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป ตัง้อยู่บนฐาน

หินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวงัแวรซ์าย และยงัไดร้บั
การประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกดว้ย มงตแ์ซงตม์ิเชล เป็นวิหารท่ีตัง้อยู่บนเกาะโดดเดน่เป็นสง่า กลางทะเล
ชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแควน้นอรม์องดี สูงจากระดบัน า้ทะเล ความสูงรวมฐานและตวัวิหารสูงถึง 155 เมตร ใหท้่านไดเ้ดินขึน้ไปสู่บน
ยอดวิหารเพ่ือชมรูปป้ันทองของนกับญุมิเชล (ไมเคิล) สรา้งโดย เอมานแูอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหวา่งทางเดินบนเนินเขา ใน
อดีตเป็นหมู่บา้นชมุชน บา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษย์งัคงสภาพเหมือนยโุรปยคุกลางใหบ้รรยากาศคลาสสิก ปัจจบุนัส่วนดดัแปลงเป็นรา้น
รวงขายของท่ีระลกึเปิดรบันกัทอ่งเท่ียวใหเ้ลือกซือ้สินคา้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

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

ช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดง
และเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ จากนั้นน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอด
สองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่
9 

ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – หอไอเฟล – ประตูชัย – อิสระชอ้ปป้ิง – สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวรซ์าย เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยาย

ในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ภายในตกแตง่อย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูป
แกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระ
โรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งท่ีใช้
ส  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท่ี์ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อย่างงดงาม, 
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดนิโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตรจั์ตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตัิฝรั่งเศส จากน้ันเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ 

(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยันโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัย   นโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จ
ในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 
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ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรสัทรอคาเดโร่ จากนัน้น าท่านอิสระเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free 
Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลก
ในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ีห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือทา่นสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิส
จากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนงั, มีดพับ, 
นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

17.00 
น. 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.55 
น. 

ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 076 

 

วันที ่
10 

ดูไบ - กรุงเทพฯ 

06.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

** คณะเดินทางวนัท่ี 09-18 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ EK370 เวลา 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 18.05 น. ** 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 18-27 พ.ค.63 ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 
** คณะเดินทางวันท่ี 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. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
************************************************************************************************* 
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ราคาแนะน าเพยีง  
GRAND ROMANCE FRANCE  

 แกรนด ์ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
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2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5 .คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 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 นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้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 ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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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, วนัเริม่ท 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 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด 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]………………………………………………………………………………………… 
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4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 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. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


