
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: FRQR01 BONJOUR FRANCE 7D4N BY QR 

BONJOUR FRANCE 7DAYS 4NIGHTS 

รวมสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของฝร ัง่เศสทีไ่มค่วรพลาด 

AMIENS ● ROUEN ● DEAUVILL ● SAINT-MALO ● MONT SAINT MICHEL ● PARIS 
 ความงามของธรรมชาต ิศกึษาประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม และผลงานศลิปะของฝร ัง่เศส  

 ชมมหศัจรรยข์องโลก มงแซงมเิชล วหิารครสิตจกัรชือ่ดงัท ีต่ ัง้อยู่บนเกาะกลางทะเล 

 เยีย่มชมความสวยงามและอลงัการของพระราชวงัแวรซ์าย  

 ถา่ยภาพกบั หอไอเฟล แลนดม์ารค์ส าคญัของกรงุปารสี 

 ยอ้นรอยประวตัศิาสตรข์องกรุงปารสีท ีจ่ตัุรสัคองคอรด์  

 ลอ่งเรอืชมเมอืงปารสีผา่นแมน่ า้แซน โดยเรอืชือ่ดงั บาโต มชู  

 ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ่,  หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่
 

เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS ฟรนี า้หนกักระเป๋า 25 กก. 
รวมคา่บรกิารเอกสารวซีา่ และ คา่ตรวจโควดิ-19 RT-PCR 1 คร ัง้ท ีป่ระเทศฝร ัง่เศส 

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-11ปี  

 

พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

 

25-31 มนีาคม 2565 

 

59,500 

 

 

เสรมิเตยีง     57,500 
ไมเ่สรมิตยีง  54,500 

 

12,500 

 

20 

ราคารวมวซี่าและ

ตรวจ RT-PCR 1 

คร ัง้ท ีฝ่ร ัง่เศสแลว้ 



 
 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:    QR833 BKK-DOH  19:45-23:10 
      QR041 DOH-CDG 01:25-06:35 
RETURN       :   QR040 CDG-DOH 16:05-23:25 
     QR836 DOH-CDG 02:20-13:10 
 

16:45 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 
เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  
(ลกูคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจแบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การ
ทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกนิ 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมด)  

1. เอกสารทีไ่ดร้บัการเดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศส และ Public Health Passenger Locator Form 
2. เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ อย่างนอ้ย 48 ชม.กอ่นการเดนิทางหรอื 

การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกนิ 24 ช ัว่โมงก่อนเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ
ทัง้หมด  )ลกูคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง  

3. เอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ประเทศไทย ( the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีน
พาสปอรต์ (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได)้ ลกูคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

4. ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ ANTICOVID ของประเทศฝรัง่เศส  
19:45 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

QR833 
23:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร  ์แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบนิ QATAR 

AIRWAYS 
01:25 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส เทีย่วบนิที ่QR041 

 

06:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส น า
ทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร จากนัน้ น าทา่นขึน้รถโคช้
ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืง AMIENS อาเมยีงส ์)ระยะทาง 136กม. ใชเ้วลา 2 ชม.( 
เมืองทีม่ ีเสน่ห์ลอ้มรอบดว้ยชนบทอันเงยีบสงบเป็นเมืองทีม่ ีแม่น ้า Somme ไหลผ่าน
บา้นเรอืนตกแต่งดว้ยสสีันสดใส มีรา้นอาหารและรา้นกาแฟน่ารักๆมากมาย เดนิทางถงึ 
เมอืงอาเมยีงส ์(Amiens) พาทุกท่านเดนิเทา้เยี่ยมชมความสวยงามของเมืองอา
เมียงส ์เริม่ตน้ทีก่ารเก็บภาพความประทับใจกับ วหิาร Cathédrale Notre-Dame 
d’Amiens ชิน้เอกของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ วหิารแห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก
ยูเนสโกเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศฝรัง่เศสโดยมเีนือ้ทีร่วม 7,700 ตารางเมตรหรอื

วนัท ี ่1                ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ- ท่าอากาศยานโดฮา  

วนัท ี ่2             ท่าอากาศปารสี-ชารล์ เดอ โกล - เมอืงปารสี - เมอืงอาเมยีงส ์- วหิาร Notre-Dame - หอระฆงั Beffroi  

- ย่าน Quartier Saint-Leu - เมืองรูอ็อง - วหิาร Cathédrale Notre-Dame -  หอนาฬิกายกัษ์  Le Gros-orloge  -  

Saint-Ouen Abbey Church - Eglise Catholique Saint-Maclou - เมอืงโดวลิล ์                                   เทีย่ง,เย็น 



 
เท่ากับสนามฟุตบอล ดว้ยความยาว 145 ขนาดมหมึา และรายละเอยีดซบัซอ้นเป็นทีน่่าทึง่และวหิารแห่งนี้
ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับมหาวหิารโคโลญจนป์ระเทศเยอรมนี โบสถต์กแต่งดว้ยภาพ
แกะสลกัมากกวา่ 3,650 รปู และยังตกแตง่ภาพวาดทีส่วยงาม ทางเดนิลงหลงัวหิารจะมงีานศลิปะตามผนัง
ก าแพงใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเลน่ จากนัน้ไปเก็บภาพกนัตอ่ที ่หอระฆงั Beffroi d'Amiens เป็นหอระฆังทีต่ัง้อยู่
ใจกลางเมอืงอาเมยีงส ์ เป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 หอระฆังนีป้ระกอบดว้ยฐาน
หินสขีาว สไตลบ์าโรกอยู่ทีฐ่านและโดมทีปู่ดว้ยหนิความสูงของหอระฆังคอื 52 เมตร ตัง้สูงตระหง่านอยู่
กลางอาเมยีงส ์ย่าน Quartier Saint-Leu เป็นย่านทีท่นัสมัยทีส่ดุของเมอืง ใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกบัการ
เดนิเล่นรอบเสน้ทางเดนิหินแกรนติทีเ่รยีงรายไปดว้ยบา้นไมส้สีันสวยงาม อกีทัง้หอศลิป์ รา้นขายหนังสอื 
และรา้นบูตกิ ย่านนีม้เีสน้ทางคลองอนังดงาม รา้นอาหารและรา้นกาแฟหลายแห่งตดิรมิน ้า อสิระใหท้า่นเดนิ
เลน่ ชอปป้ิง และพักผ่อนตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงรอ็ูอง (Rouen) )ระยะทาง120 กม.
ใชเ้วลา 1 ชม. 45 นาท(ี เป็นสถานทีท่ ีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมและ
ผลงานศลิปะอันโดดเด่นมากมาย และมีตกึซึง่ตกแต่งดว้ยศลิปะยุค
กลาง หนึง่ในเอกลกัษณข์องเมอืงรอ็ูองอกีดว้ย น าทา่นเก็บภาพความ
ประทับใจ ในใจกลางเมืองเก่า วหิาร Cathédrale Notre-Dame 
เป็นหนึ่งในวิหารแบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดและน่าประทับใจที่สุดใน
ประเทศฝรั่งเศส ซุม้อันประณีตซึง่มหาวหิารยังมยีอดแหลมทีส่งูสดุ
ของฝรัง่เศสที ่151 เมตร แมจ้ะมคีวามเสยีหายในชว่งสงครามโลกครัง้
ทีส่องโบสถย์ังคงมหีนา้ตา่งกระจกสเีดมิอยู่บา้ง จากนัน้ไปที ่หอนาฬกิายกัษ ์Le Gros-Horloge สถานที่
ส าคญัแห่งหนึง่ใน ศนูยก์ลางประวตัศิาสตร ์เป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคญัในยคุกลาง เป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์ีม่ ี
กลไกจากปี ค.ศ. 1300 ทีต่ัง้อยู่เหนอืซุม้ประตยูุคฟ้ืนฟศูลิปวทิยาและทางเดนิ โครงสรา้งเป็นหอระฆังทีส่รา้ง
ขึน้ในศตวรรษที ่15 วางเคยีงคูก่บับา้นไมค้รึง่หลังทีง่ดงามบางแห่ง
ยังคงแสดงความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ทีส่อง จากนัน้พาไป
เยี่ยมชม Saint-Ouen Abbey Church ถือเป็นงานชิ้นเอกของ
สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ หอคอยของอาคารมยีอดเป็นสว่นทีเ่รยีกว่า 
"มงกฎุแห่งนอรม์ังด"ี ดว้ยสดัสว่นอนัใหญ่หลวงการตกแตง่ภายในที่
สวยงาม มีหนา้ต่างกระจกสอีันประณีตถึง 80 แห่ง ทีช่่วยใหแ้สง
สามารถกรองเขา้ไปในสถานทีศ่ักดิส์ทิธิไ์ด ้สถานทีน่ี้มักใชส้ าหรบั
การจดัคอนเสริต์และปัจจบุันยังใชเ้ป็นสวนสาธารณะอกีดว้ย Eglise 
Catholique Saint-Maclou สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้ับ Saint Malo 
อาคารสูงสองชัน้มีเฉลยีงตกแต่งทีม่ ีประตูไมยุ้คยุคเรอเนสซองส์

ประดบัประดาดว้ยภาพแกะสลกัอย่างประณตีในพระคมัภรีไ์บเบลิ มกีารผสมผสานของรปูแบบสถาปัตยกรรมที่
แตกตา่งกนัไปทัว่ครสิตจกัรจากบันไดแบบโกธกิไปจนถงึพระราชวงับาร็อค ครสิตจกัร Saint-Maclou ไดร้บั
ความเสยีหายอย่างรุนแรงในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่องและไดร้ับการบูรณะอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่หอ
ระฆังไดร้บัการซอ่มแซมและระฆังของโบสถห์า้แห่งในขณะนีด้งัขึน้ดว้ยเสยีงระฆังทกุวนั อสิระใหท้า่นถา่ยรปู
ตามอธัยาศยั  



 
 
16:00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ 
เ มื อ ง โ ด วิ ล ล ์  (Deauville) 
)ระยะทาง 93 กม.ใชเ้วลา 1ชม. 15
นาท(ี เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่รมิทะเล อยู่
ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส 
โดยเมืองโดวลิลม์ชีือ่เสยีงโดง่ดงัใน
ฐานะเมอืงพักผ่อนตากอากาศ สไตล์
รสีอรท์ เนื่องจากสภาพอากาศของ
เมอืงรมิทะเล และสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ

ภายในเมอืง ซึง่มคีวามสวยงามและเต็มไปดว้ยบรรยากาศของความหรหูราตลอดทัง้เมอืง  
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 

 ทีพ่กั: IBIS Styles Deauville Centre 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง(  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชมสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญและสวยงาม
ของ เมอืงโดวลิล ์(Deauville) เริม่ตน้ทีเ่ก็บภาพความประทบัใจ
กบั คฤหาสนส์ตราสเบอรเ์กอร ์(Villa Strassburger) หนึง่
ในสญัลกัษณข์องเมอืงโดวลิล ์ บา้นหลงันีท้ ีม่สีถาปัตยกรรมนอร์
แมน วลิลา่ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1907 เป็นเจา้ของโดยครอบครวั
ของ Gustave Flaubert และHenri Rothschild ขายบา้นหลังนี้
ในปี  ค.ศ. 1924 ใหก้ับ  Ralph Beaver Strassburger เพียง
เพราะภรรยาของเขาผดิหวงัทีไ่ม่ไดเ้ห็นทะเลจากวลิลา่ หลงัจาก
ทีน่ายสตราสเบอรเ์กอรเ์สยีชวีติ ปีเตอรล์กูชายของเขาไดบ้รจิาค
มันใหก้บัเมอืงโดวลิลเ์พือ่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วในปี ค.ศ. 1980 
จากนั ้นไปแวะถ่ายภาพกับชายหาดโดวิลล ์ (Deauville 
beach) ชายหาดประจ าเมืองที่มักมีนักท่องเที่ยวและชาว
ฝรั่งเศสแวะมาพักผ่อนในวันหยุด คนส่วนมากมักมาอาบแดด
อย่างสบาย อกีทัง้ชายหาดยังทีม่ทีางเดนิทีปู่ดว้ยไมก้ระดาน ชือ่
ว่า Les Planches บรเิวณรมิถนนชายหาดยังมสีถานทีส่ าหรบัช
อปป้ิงอกีดว้ย อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจและพักผ่อน
ไดต้ามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงก็
อง (Caen) )ระยะทาง 53 กม.ใชเ้วลา 1ชม.( เมืองเล็กๆทาง
ตอน เหนือของแถบฝรั่ ง เ ศสที่มีค ว ามส าคัญทางด า้น
ประวตัศิาสตรม์ายาวนานเพราะเป็นจดุยุทธศาสตรใ์นสงคราม ท า
ใหเ้มืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
มากมาย จากนัน้พาท่านเยีย่มชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑ ์Memorial de Caen สถานทีบ่ันทกึเรือ่งราว
สงครามโลกครัง้ทีส่อง อนุสรณส์ถานแห่งนีอ้ทุศิใหก้บัประวตัศิาสตรข์องความรนุแรงและความขดัแยง้ที่กัน
ในศตวรรษที ่20 และสงครามโลกครัง้ที ่2 พพิธิภณัฑเ์ปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 มถินุายน พ.ศ. 2531 

วนัท ี ่3                เมอืงโดวลิล ์- คฤหาสนส์ตราสเบอรเ์กอร ์ - ชายหาดโดวลิล ์-  เมอืงก็อง - พพิธิภณัฑ ์Memorial de Caen 

- โบสถ ์Abbaye-aux Hommes - โบสถ ์St Peter’s Catholic - มงแซงมเิชล - เมอืงแซงมาโล                    เชา้,เทีย่ง,เย็น 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II


 
สถาปนิกผูอ้อกแบบสถานทีแ่ห่งนี้คอื Jacques Millet โดยมุ่งเนน้ความหมายไปที่ความเปราะบางของ
สนัตภิาพเป็นหลกั ท าใหม้ธีงของประเทศตา่งๆประดบัอยู่ดา้นหนา้พพิธิภณัฑ ์และยังบอกเลา่เรือ่งราวเลวรา้ย
ของศตวรรษที ่20 อกีดว้ย จากนัน้ไปตอ่ที ่L’Abbaye-aux-Hommes สรา้งขึน้ครัง้แรกในสมัยของพระ
เจา้วลิเลีย่มที ่1 จุดประสงคข์องการสรา้งโบสถแ์ห่งนีค้อืเพือ่ไถ่บาปจากการแตง่งานกับลูกพีลู่กนอ้งของ
พระองค ์โบสถช์ายมบีทบาทในประวตัศิาสตรข์องฝรัง่เศสหลายตอ่หลายอย่าง ทัง้การถกูปรบัปรงุตอ่เตมิจาก
โบสถท์ีม่นีักบวชอาศยัอยู่ใหก้ลายเป็นสถานทีส่ าหรบัรบัรองแขกส าคญั, โรงเรยีน หรอืการเป็นทีห่ลบภยัของ
ชาวเมอืงก็องในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย และใกล ้ๆ กบัโบสถม์สีถานทีฝั่งพระศพของพระเจา้วลิเลีย่มที ่1 
ซึง่เสด็จสวรรคตในปี และราชนิขีองพระองค ์ถูกฝังไวเ้คยีงขา้งกนั ไปเก็บภาพความประทบัใจกันตอ่ที ่St 
Peter’s Catholic church หรอืชือ่ในภาษาฝรั่งเศสคอื L'église Saint-Pierre สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่
13 และไดร้บัการตอ่เตมิมาจนถงึศตวรรษที ่ 16 เป็นโบสถน์กิาย
โรมันคาธอลิก เอกลักษณ์ของโบสถ์นี้คอื สถาปัตยกรรมอัน
ผสมผสานระหว่างศลิปะโกธิคในสมัยต่างๆ และศลิปะสมัยเรอ
แนสซองค์ โบสถ์แห่งนี้จัดอยู่ในประเภทอนุสรณ์สถานทาง
ประวัตศิาสตรใ์นปี พ.ศ. 2383 อกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่
และเก็บภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

มงแซงมเิชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 125 กม. ใช ้

เวลา 1ชม. 45 นาท)ี เป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วหา้มพลาด
ของประเทศฝรัง่เศส เป็นวหิารครสิตจักร
ทีต่ัง้อยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝ่ังแถบ
ตะวันตกของฝรั่งเศสในแควน้บัส-นอร์
ม็องด ีวหิารนี้ท ามาจากหินแกรนิต อายุ
เก่าแก่นับพันปี ยอดวหิารสูง 155 เมตร
จากระดบัน ้าทะเล ตัง้อยู่บนเกาะ ห่างจาก
ฝ่ัง 600 เมตร ในสมัยก่อนการจะขา้มไป
เกาะตอ้งรอน ้ าลด แต่ในปัจจุบันมีถนน
เชือ่มไปยังเกาะ ใหท้กท่านไดช้มความ
งดงามของสถาปัตยกรรมที่เมื่อรวมกับ
สภาพแวดลอ้มแลว้ยังมีการออกแบบ
ผสมผสานระหว่างกอทกิและโรมาเนสก์
ผนวกรวมไปกับความเก่าแก่มากเต็มไป
ดว้ยกลิน่อายของประวตัศิาสตร ์ จงึท าให ้
ในปี ค.ศ. 1979 ไดร้ับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโลกทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และสถาปัตยกรรมโดยองคก์ารยูเนสโกยกย่องใหเ้ป็นหนึง่ใน
สิง่มหัศจรรยข์องโลกตะวนัตกอกีดว้ย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที5่) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง แซงมาโล (Saint Malo) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) มชีือ่เสยีงเรยีงนามวา่
เป็นเมอืงทีส่วยงามและเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวยุโรปเป็นพเิศษ จดุเดน่คอืบรเิวณตรงทา่เรอืจะถกูลอ้มรอบไป
ดว้ยก าแพงสงูและป้อมปราการทีม่คีวามยาวกวา่2 กม. ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในเมอืงโจรสลดัเลยทเีดยีว 

 ทีพ่กั: IBIS Saint Malo Plage 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง(  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_(building)
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_(building)
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church


 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนั ้นน าท่านเที่ยวชม  อาสนวหิารแซงมาโล (Cathédrale de 

Saint-Malo) หรอืเรยีกชือ่เต็มว่า อาสนวหิารนักบุญบเิซนเตแห่งแซง

มาโล (Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo) ในปัจจุบันมีฐานะ

เป็นโบสถป์ระจ าเขตแพรชิ นิกายโรมันคาทอลกิ ซึง่ในอดตีเคยมีฐานะ

เป็นอาสนวหิารประจ ามุขมณฑลแซงมาโล ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1146  อาสน

วหิารนีต้ัง้อยู่ทีเ่มอืงแซงมาโล สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแดน่ักบุญบเิซนเตแห่งอู

เอสกา อาสนวิหารนี้มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมตัง้แต่โร

มาเนสก ์กอทกิ และฟ้ืนฟูศลิปวทิยา ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวัตศิาสตรเ์มื่อปี ค.ศ. 1910 จากนัน้ไปเก็บภาพความประทบัใจ

กันต่อที่ ประตูเมืองของแซงมาโลนั ้นมีชื่อว่า The Saint Vincent 

Gate เริม่สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 และเสร็จในศตวรรษที ่18 ประตู

เมืองนี้เป็นทางเขา้ไปสู่ตัวเมืองเก่าหรือ Old Town ของแซงมาโล 

สามารถซมึซับความเก่าแก่และความสวยงามของประตูเมอืงจากดา้น

นอกแลว้ ยังสามารถเดนิขึน้บันไดไปชมววิดา้นบนไดอ้กีดว้ย 

เดนิตามทางบนประตูเมอืงไปเรือ่ยๆจะไปเจอววิรมิทะเล เป็น

อกีจุดชมววิอกีจุดหนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดจากนัน้พาทุกทา่นไปที ่

ป้อมลาไรเน Fort la Reine  คือป้อมปราการกลางทะเล 

สรา้งมาทางการทหารสมัยก่อน ลักษณะคลา้ยปราสาทหนิ มี

ความเก่าแก่และสวยงาม ตรงนี้จะใหท้่านไดถ้า่ยรูปจากดา้น

นอกและใหเ้ดนิชมบรเิวณโดยรอบได ้ จากนัน้อสิระใหท้า่นได ้

พักผ่อนตามอธัยาศยัที ่ชายหาด Plage du Mole ชายหาด

เล็กๆ ทีม่ ีเสน่หร์ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆใหท้า่นไดซ้ือ้ของ

ฝากเล็กๆนอ้ยๆ ชายหาดแห่งนีจ้ะดงึดูดผูท้ ีร่ักการเดนิ ใหท้กุ

ท่านไดเ้ดนิเล่นไปรอบๆหาดแห่งนี้ประกอบดว้ยเปลอืกหอย

เล็กๆ มากมาย จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองดน็ิอง 

(Dinan) (ระยะทาง 33 กม. ใชเ้วลา 45 นาท)ี เมืองเก่าแก่

เล็กๆทีต่ัง้อยู่บนรมิหนา้ผารมิแม่น ้า Rance จะมองเห็นแม่น ้า

ได ้ บา้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบคลาสสคิ เมืองนี้ข ึน้ชือ่ในเรือ่ง

อาหารทะเล เเละเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกวา่ Le cidre เครือ่งดืม่ทีก่ลัน่

จากน ้าแอปเป้ิลทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลลเ์ล็กนอ้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

ไปเก็บภาพความประทับใจกันต่อที ่Porte du Jerzual ถอื

วา่เป็นสถานทีท่ ีด่งัทีส่ดุ และยังเป็นถนนทีน่่าเป็นถา่ยรปูทีส่ดุดว้ยในเมอืง ถนนสงูชนัทีค่อ่นขา้งสงูชนัแห่งนี้ 

และยังเป็นตรอกเกา่แกข่องเมอืงนี ้เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนอนังดงามและแผงขายของของศลิปิน ลงมาแลว้ย่าน

รมิรัว้ก็สวยมากและเหมาะมากส าหรับเดนิเล่น อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วชมเมืองเล็กๆตามอัธยาศัย 

วนัท ี ่4               เมอืงแซงมาโล - อาสนวหิารแซงมาโล  -  The Saint Vincent Gate - ป้อมลาไรเน - ชายหาด Plage du Mole - 

เมอืงดน็ิอง - เขา้รบัการตรวจ RT-PCR -  Porte du Jerzual - เดอะ บาซลิลคิ เซนต ์ซาวเวยีร ์– ปราสาทดน็ีอง     เชา้,เทีย่ง,เย็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1146
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1910


 
จากนั ้นพาท่านไปต่อที ่เดอะ บาซลิลคิ เซนต ์ซาวเวยีร ์ the Basilique Saint Sauveur เป็นโบส ์

cathedral สรา้งเป็นแบบกอทคิยุคแรกๆ เสน่ห์ของทีน่ี้คอืหนา้ต่างกระจกขนาดใหญ่ภายใน ตกแต่งดว้ย

ซุม้ตา่ ๆซึง่โบสถน์ีอ้ยู่ใจกลางของเมอืง ใหท้า่นไดช้มความมหัศจรรยท์ีอ่ยู่มากวา่ 700 ปีภายใตก้ าแพงของ

โบสถน์ี้ ทีสุ่ดทา้ยของวนันีค้อื ปราสาทดน็ีอง (Château de Dinan) เป็นปราสาททีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงดน็ีอง 

หอและประตขูองปราสาทเป็นสว่นหนึ่งของก าแพงปราสาททีย่าว 2,600 เมตรทีย่ังคงลอ้มรอบบรเิวณเมือง

เก่าอยู่  ตัวปราสาทลอ้มรอบดว้ยคูปราสาท ตัวปราสาทเชือ่มกบัภายนอกดว้ยสะพานชัก รอบก าแพงมชีอ่ง

ซดัอาวธุทีย่ืน่ออกมาจากตวัก าแพงลอ้มรอบ เพือ่ใชใ้นการตอ่สูก้บัขา้ศกึทีอ่าจจะลอ้มปราสาทหรอืพยายาม

เขา้โจมตปีราสาท ปราสาทไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณส์ถานทางประวตัศิาสตร ์ เมือ่ปี ค.ศ. 1886 ใน

ปัจจบุันปราสาทเป็นของเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลอม็อง (Le mans) (ระยะทาง205 กม. ใชเ้วลา 3ชม.) นอกจากจะเป็น

เมืองทีข่ ึน้ชือ่เร ือ่งประวัตศิาสตรแ์ลว้ก็ยังเป็นเมื่องทีข่ ึน้ชิอ่เร ือ่งรถและความเร็ว จะมีเป็นรายการแข่งขัน

รถยนตท์ีม่กีารจดัตอ่เนือ่งทกุปีมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1923  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) 

 ทีพ่กั: IBIS style Le Mans Gare Sud 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขา้รบัการทดสอบโควดิ-19 RT-PCR ตามคลนิกิท ีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห  ้ เลอืกการ

ตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (คา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นคา่ทวัร)์   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/Moat
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Drawbridge&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเทีย่วที่โด่งดังมากของฝรั่งเศส นั ้นก็คือ  พระราชวงัแวรซ์าย 

(Versailles Palace) (ระยะทาง205 กม. ใชเ้วลา 3 ชม.) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด

ของประเทศฝรัง่เศส นับเป็นพระราชวงัทีม่คีวามยิง่ใหญ่และงดงามอลงัการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลก อกีทัง้ยังไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรม

สไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รปูภาพทรงคณุคา่ 6,123 ภาพ และ

งานแกะสลกัจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวัง ทัง้หมด 

800 เฮกการ์ )5,000 ไร่( โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก่ The Palace หรือดา้นในของ

พระราชวัง มีหอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไม่ว่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านัก

อืน่ๆ แตไ่ม่มหีอ้งน ้าแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว , หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

พระราชวงั และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากทีส่ดุ ถกูกอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจยีรไนสดุวบิวบัทัง้หมด 17 

บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแตง่ใหม้ลีวดลาย

เหมอืนเขาวงกต ประดบัประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณติ มปีระตมิากรรมและหนิออ่นโดยไดร้ับ

แรงบันดาลใจจากเทพนยิายกรกีโรมัน, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมา

ร ีอองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมา

พักผ่อนและใชช้วีติเรยีบงา่ยแบบคนธรรมดาทัว่ไป  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

จากนั ้นพ่าทานไปเก็บภาพความประทัยใจกับสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆในปารีส เริ่มตน้ที่ หอไอเฟล (Eiffel 

Tower) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญของประเทศฝรัง่เศส 

ตัวอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็กทัง้หมด มีความสงูประมาณ 

300 เมตร)เทยีบกับตกึประมาณ 75 ชัน้( สรา้งเป็นรูปแบบ

หอคอย โดยถูกตัง้ตามชือ่ของสถาปนิกทีค่นออกแบบชือ่วา่ 

“กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของ

ฝรั่งเศสในยุคนัน้ ซึ่งเชี่ยวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการ

เฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิตัปิระเทศฝรัง่เศส 

และเพือ่แสดงถงึความร า่รวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึความส าเร็จในยุคอตุสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึ่ง 

วนัท ี ่5            เมอืงปารสี -  พระราชวงัแวรซ์าย – หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส - ชอ้ปป้ิง ณ ถนนฌ็องเซลเิซ ่-  

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- จตัรุสัคองคอรด์ - หา้งแกลเลอร ี ่ลาฟาแยตต ์- ลอ่งเรอืชมแม่น า้แซน โดย บาโต มูช    เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 
ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีด่ที ีส่ดุคอืลานตรงขา้งหนา้ปราสาท 

Palais de Chaillot ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ กบัสถานขีอง Trocadéro ทีเ่รา

จะพาทกุทา่นไป เพราะตรงนีเ้ป็นมุมถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟล

แบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน ไปต่อกันที่ 

ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) หรอืเรยีกเต็มๆวา่ 

อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่

ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสรา้งขึน้ปี 

พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมี

ความลกึถงึ 22 เมตรถกูจดัอนัดบัเป็นประตชูยัทีใ่หญ่อนัดบั 2 

ของโลกหลงัจากทีจ่กัรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดร้บัชยัชนะจาก

ยุทธการเอาสเตอรล์ทิซ ์ ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานกวา่สามสบิ

ปี ใชศ้ิลปะคลาสสคิใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรม

โรมันโบราณโดยการใชรู้ปปั้นแกะสลกัจากช่างแกะสลกัคน

ส าคญัแห่งยุค มรีปูแกะสลกัทีเ่ป็นสญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ การ

ปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละแก่วรีชนทหารกลา้ทีท่ าเพือ่

ประเทศฝรัง่เศส ตอ่มาถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณข์องทหารฝรัง่เศส

ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ในปัจจุบันยังเป็นสสุานของ

ทหารนิรนามทีท่ าเพื่อประเทศฝรั่งเศสอกีดว้ย จากนัน้ไปที่

ถนนทีม่ีชือ่เสยีงทีโ่ด่งดังทีสุ่ดในฝรัง่เศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ 

(Champs Elysees)  เป็นหนึง่ในถนนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในฝรัง่เศส ย่านศนูยก์ารคา้ระดบัพรเีมยีม แหลง่

รวมสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทกุแบรนด ์รา้นอาหารทีม่คีวามหรหูราอลงัการ ถอืวา่เป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญัของ

กรงุปารสี ย่านการคา้ทีม่คีา่เชา่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก และยังถกูจดัอนัดบัใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึสว่น

ใหญ่บนถนนฌ็องเซลเิซ่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่ ีการผสมผสานศลิปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล ์Art 

Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกันอย่างลงตวั จากนัน้พาท่านไปเยี่ยมชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑท์ีม่ ีชือ่เสยีงโด่งดังทีสุ่ดของเมืองปารสี จากผลงานทีจ่ัดแสดงไปจนถงึความ

เกา่แกแ่ละยิง่ใหญ่ของสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่คีวามส าคญัระดบัโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 

ก่อนทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิิธภัณฑล์ฟูร ์)Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บ

รักษาผลงานศลิปพทีท่รงคณุค่าไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แต่น ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ 

ซึง้แน่นอนวา่ผลงานศลิปะเหลา่นีถ้กูเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบัตจิากการทีฝ่รั่งเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะ

สงคราม จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่ห่งความทรง

จ าทางประวัตศิาสตรใ์นกรุงปารสี เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิตักิารปกครองของ

ฝรัง่เศส จตัรุสัคองคอรด์ถกูสรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange Gabriel 

และสรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดษิฐานพระบรมรปูทรงมา้แต่ถกูท าลายโดยพระเจา้หลุยสท์ี ่16 

พรอ้มกับการน าเครือ่งประหารชวีติกโิยตนิ )Guillotine) มาตัง้แทน อกีสิง่ทีน่่าใจคอื ประตมิากรรมน ้าพุ 

Fontaine de Jacques Hirtoff ทีต่ัง้สง่าอยู่ภายในจตุรัสคองคอรด์ อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอร ี ่ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ ีชือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของปารสี ภายในอาคารทีม่ ี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่น

ชัน้น าของโลกอย่างทกุวนันีแ้ต่ก่อนเป็นแคร่า้นคา้ขาย เสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่ัวมุมถนน Lafayette แตภ่ายหลงัไม่

นานไดม้กีารขยับขายพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จ านวนพนักงานและลกูคา้ทีม่าจบัจา่ยใชส้อย มบีันทกึวา่เป็นปี

ทีม่ยีอดขายสงูสดุมาก ซึง่ในปัจจบุัน Galleries Lafayette มสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศและ



 
นอกประเทศ รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แห่ง จากนัน้พาทุกท่านไป ล่องเรอืชมแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช 

(Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มกีารบรรยายเกีย่วกบัประวตัเิมืองปารสีตลอดทัง้สายการ

เดนิทางระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น มหาวหิารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล 

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์เป็นตน้  
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) 

 ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง(  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ท

จ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิย่างนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมี

บางช่วงโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกัน ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ ี่

ไดร้บัความนยิมเป็นอย่างมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจบุัน เอาทเ์ล็ท

ลาวลัเลม่สีนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่ในแบรนดท์ีไ่ดร้บัความนยิมใน และ

ยังม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

เทีย่ง   อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน  

12:15 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

16:05 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR040 

23:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

02:20 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR836 

06:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

*** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test and Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที ่5  เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 *** 

Update 20/1/2565 

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

หมายเหตุ : เงือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่ข ึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใช้จา่ยเพิม่ กรณีมี

ค าส ัง่จากหน่วยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

 

วนัท ี ่6              เมอืงปารสี - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่- ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล                           เชา้ 

วนัท ี ่7                  ท่าอากาศยานโดฮา - ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ



 
เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ 

Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์าย

การบนิ  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม  

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

5. หลักฐานการจองโรงแรม Test and Go 1 วัน และวันที ่5 พรอ้มการตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การ

ทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกนิ 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมด) ลกูคา้

จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

- อาย ุ12 ปีขึน้ไปจะตอ้งมผีลตรวจโควดิแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 48 ชม. 

- เด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 12 ปีและยงัไม่ไดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแม่หรอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

► เตรยีมเอกสาร Vaccinated Passport (International COVID-19 Vaccination Certificate) ผ่านแอปพลเิคชนัหมอ

พรอ้ม 

► เตรยีม EU Digital COVID Certificate ผ่านแอปพลเิคชนั Green Pass แปลงจากQR Code จากแอปพลเิคชนัหมอ

พรอ้ม 

► เมือ่เดนิทางถงึฝรัง่เศสดาวนโ์หลด QR CODE วคัซนีจากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม เพือ่มาใชก้บัแอปพลเิคชัน่ 

ANTICOVID ของประเทศฝรัง่เศสได ้(ใชใ้นการเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นคา้ และรา้นอาหารในประเทศฝรัง่เศส) 

► เตรยีมเอกสารการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส (ทางบรษิทัเตรยีมให)้ 

**เอกสารมกีารและขัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรณุาอพัเดทอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง** 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศฝรัง่เศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวคัซนี และรายละเอยีดของการฉดีวคัซนีที่

สามารถเดนิทางเขา้ฝรัง่เศสได ้ดงันี ้

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์

(3) Sinovac และ Sinopharm แตต่อ้งไดร้บัเขม็ที3่ดว้ยวคัซนี Moderna หรอื Pfizer เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

ขอ้มูลจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง )Passport) 
2. VISA (ส าหรบัชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 
3. เอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 



 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรกัษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรบัชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลส่วนตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigration และอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอียด

ขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมัตเิอกสารรบัรองการฉดีวคัซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้บั “Thailand Pass QR Code” ส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบ
กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่าน
มาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test and Go” ยังคงตอ้งกกัตวัทีโ่รงแรม 1 คนื และ

วนัที ่5 เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรบัทา่นทีส่นใจ) 
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รบัการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 

15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ )ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ( 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ท่านละ 30,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณบีรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3หนา้( **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณ ี และ กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 



 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆ

ได)้ 

1. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID 1 คร ัง้ ทีป่ระเทศฝร ัง่เศส 

2. คา่เอกสารประกอบการยืน่วซี่าเชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 

3.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้  (ตัว๋กรุป๊ไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนั
ได ้)  

4. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

5. กรณพีัก 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP )3ทา่น( อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง )มคีา่ใชจ้า่ย

พักเดีย่วเพิม่( กรณหีอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจดัทีพ่ักใน

เมอืงใกลเ้คยีงแทน 

6. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณนี ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

9. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 

กบั Allianz Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้

ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  

มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

10. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

11. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ )กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั( 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. ค่าทปิคนขบัรถท่านละ 50 EUR หรอืประมาณ 1,900 บาทท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความ/

ประทบัใจจากท่าน 



 
8. ค่าตรวจ Test COVID  แบบ RT-PCT ภายใน 48 ชม. หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test 

(ART) ไม่เกนิ 24 ช ัว่โมง ผลเป็นลบ กอ่นเดนิทาง ตามเง ือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส 
9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวนัที ่5 และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 

คร ัง้ พรอ้มรถรบัส่งสนามบนิ เพื่อรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมีแพคเกจเสรมิส าหรับทา่นที่

สนใจ) 

 

กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ท่านลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ท่านไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกันภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  

โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ได ้ กรณทีา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  



 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  

 

 เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซี่า 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซี่าของทวัร ์**โปรดด าเนนิการ

ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ )หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่

ใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท(ี หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลกัฐานใหก้ับทางบรษัิททวัร ์     เพื่อ

น าไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รปูถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   )ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ( 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย( 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ )ถา้ม(ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร )กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ( 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น( 
 

กรณเีด็กอายุต า่กวา่20ปี )บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้



 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณเีด็กอายุต า่กวา่20ปี )บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้ม

กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่าม

ทะเบยีนบา้นของทา่น )พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา( โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ ีร่บัยืน่วซีา่ กรณบีดิา-มารดาหย่ารา้ง 

จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุัน )เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่( 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจบุัน   โดย

ระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป )โดยไม่ตอ้งระบุช ือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนาม

ผูม้อี านาจอย่างชดัเจน )เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403(, หนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ )DBD(, )คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน 

พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ( 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รบัพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรบัรองผลการเรยีน )เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่( 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ(, หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ใน

กรณทีีไ่ม่ไดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี)Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วนั 

เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอื

เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า )บัญชสีว่นตวั( 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ( 

และมียอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลมุกบั

ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร 

)Bank Certificate( ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบุสกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง 

)Sponsor Letter( และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 

)Sponsor( ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี)Sponsor( 



 
และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ ีไ่ดร้บัการสนบัสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์

ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   )กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วนั( 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรพัยไ์ม่สมบูรณ ์)Book Bank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซี่า 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซี่าเชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 

เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพิจารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก

ประวตั/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น

อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัท ี!! 

หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทกุกรณ ี
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณ ี
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครัง้ 
 

 บางกรณ ีสถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณผ์ูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย )โปรดแต่งกายสภุาพ( ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้

ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอื

ใหท้า่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซี่าของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของท่าน )กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ( 

กรณผีูส้มคัรเคยไดร้บัวซีา่หรอืพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่ค ารอ้งวซีา่ฝรัง่เศส 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ(   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ )ตอนเกดิ(     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักฤษ( 

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

................................................. รหัสไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจบุัน กรณไีมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักฤษ( 

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

................................................. รหัสไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื )โปรดระบุ( ..............................................  โทรศพัทบ์า้น )ถา้ม(ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน(  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั )หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน( 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณยี ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน)ไม่จดทะเบยีน( 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส )ถา้ม(ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ )ถา้ม(ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย ์)ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่(  

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



 
16. ทา่นเคยไดร้บัวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่)โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซีา่ ............................( 

ไม่เคย 

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

17. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  )กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ(  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

     ไม่เคย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( ................................................................. 

19. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

           ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้)บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรณุาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซี่าของท่านไม่ไดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซี่า )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร(์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซี่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไม่รบัผดิชอบทกุกรณ ี

 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผ่านระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้ง

กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบับจรงิได ้ กรณุากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นใหช้ดัเจน 

)ระบุเป็นภาษาองักฤษ( ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ท่านไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซี่า จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจดัสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรบัยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์

กอ่นถงึวนันัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 

 

 

 

 
 



 
 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.tripadvisor.com/Attractions-g187098-Activities-Dinan_Cotes_d_Armor_Brittany.html
https://th.tripadvisor.com/Attractions-g187098-Activities-Dinan_Cotes_d_Armor_Brittany.html

