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ราคาแนะน าเพียง 65,900.- 

GRAND ROMANCE FRACE  
แกรนด์ ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คืน 

เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ [EK] เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - นีซ – โมนาโค – นีซ 
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี 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 ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี 77 

** คณะเดินทางวนัที่ 09-18 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.45 น. และถึงนีซ เวลา 13.40 น. ** 
12.35 น. ถึงสนามบินบินเมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  น าท่านเดินทางสู่ 

มลรัฐโมนาโค (Monaco) รัฐอิสระที่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝร่ังเศส โมนาโค เป็นมลรัฐเล็กๆที่มี
ธรรมชาติรายล้อม แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ชมความงามของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติได้อย่างลงตวั เมืองมอนติคาร์โล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนาโค ที่มีชื่อเสียงในเร่ืองความ
หรูหราของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสดุหรูของมอนติคาร์โล และอาหารชัน้เลิศ ชมพระราชวังแห่งโม
นาโค (Prince’s Palace of Monaco) ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบันชมวิวทิวทัศน์

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

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

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

วนัที่ 4. มาร์แซย์ - มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการ์ด – เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ 

วนัที่ 5. เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ – พระราชวงัของสนัตะปาปา - อาวีญง 

วนัที่ 6. อาวีญง – ลียง – รถไฟความเร็วสงู TGV – มหานครปารีส 

วนัที่ 7. มหานครปารีส – รูอ็อง – โดวิลส์ - แซงต์ มาโล 

วนัที่ 8. แซงต์ มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ปารีส 

วนัที่ 9. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย – หอไอเฟล – ประตชูยั – อิสระช้อปปิง้ – สนามบิน 

วนัที่ 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 



โดยรอบของโมนาโค ซึง่สามารถมองเห็นท่าเรือซึง่มีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงรายวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี ้
โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี อีกทัง้ตามสองข้างใน
เมือง เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามต่ืนตาต่ืนใจ   
เมืองนีซ (Nice) เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝร่ังเศส ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึง่ถือเป็นเมืองเก่าแก่ 
และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนวัส์ที่สวยงาม น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทศันียภาพของอาคารสไตล์
อิตาลี สมัผสัถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค อีกทัง้
สวนนัง่เล่นที่เผยให้เห็นมมุของเมืองที่สวยงามมากขึน้ น าท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสเมสซิน่า (Place Massena) 
จตัรัุสที่ตัง้อยู่ใจกลางพืน้ที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น า้พทุี่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตัง้
โดยรอบ ซึง่นิยมทาสีสนัตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศสทางตอนใต้ อีกทัง้ประดบัด้วยดอกไม้นานา
พนัธุ์ที่ถูกผลดัเปลี่ยนตามฤดกูาล จากนัน้น าชมโบสถ์รัสเซีย (The St Nicholas Orthodox Cathedral) เป็น
โบสถ์ขนาดใหญ่และเก่าแก่ ภายในตกแต่งอย่างประณีต และมี เอกลกัษณ์เฉพาะ ซึ่งถือเป็นศิลปะรัสเซียที่ถกู
สร้างในยโุรป 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HIPARK หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 นีซ - กราซ – คานส์ - แซ็ง ทรอเป - มาร์แซย์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Grasse) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน า้หอมโลก ที่มีการผลิตน า้หอมกันมา
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 โดยพระนางแคทเธอรีน เดอ เมดีชี (Catherine de Medicis) มเหสีในพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่ง
ฝร่ังเศส เป็นผู้ ริเร่ิมการท าน า้หอมในเมืองนี ้ปัจจุบนัแบรนด์ดงัที่ต้องอาศยัวตัถุดิบชัน้เลิศจากที่นี่มีทัง้ชาแนล ดิ
ออร์ และฟราโกนาร์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคานส์ (Cannes) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านภาพยนตร์ และ
เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เทศกาลหนังเมืองคานส์ (Cannes film festival) 
เป็นเทศกาลที่มีมาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สดุในโลกเทศกาลหนึ่ง และมีอิทธิพล
มากที่สดุ รวมถึงชื่อเสียงเทียบเคียงได้กบัเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เวนิสและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เบอร์ลิน งานจะจดัขึน้ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยอาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสงู 2-3 
ชัน้ ในช่วงเทศกาลจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลงัการ พลาดไม่ได้กับการวัดรอยมือของดาราฮอลิวู๊ ดคน
โปรดที่ด้านหน้า ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดงัได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึก 
อีกทัง้เมืองคานส์เต็มไปด้วยโรงแรมหรูริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกว่า  ลาโพรมา
นาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promanade Promanade de la Croisette) เป็นถนนสายส าคัญของเมืองคานส์ ใช้
จดัแสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร์ สาย  ถนนนีท้อดตวัยาวไปตามแนวชายฝ่ังของเมืองคานส์ ถือเป็น



มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝร่ังเศส อีกทัง้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ช ล างามๆของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลาย
ด้วย 

กลางวัน 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองแซ็ง ทรอเป (Saint-Tropez) เป็นเมืองชายฝ่ังที่ French Riviera ในภมูิภาค Provence-
Alpes-Côte d'Azur ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝร่ังเศส เมืองแห่งนีไ้ด้รับความนิยมในหมู่ศิลปินมาอย่าง
ยาวนานเป็นที่ตัง้ของ Jet set นานาชาติในช่วงทศวรรษ 1960 และยงัคงเป็นที่รู้จกัในเร่ืองชายหาดอนัสวยงาม 
ในสมยัก่อน Saint Tropez เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เรียบง่าย แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นรีสอร์
ทริมทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งส าหรับผู้มีชื่อเสียงมาพักตากอากาศ น าท่านชม
โบสถ์พระแม่แห่งอัสสัมชัญ (Nuestra Señora de la Asunción ) ซึง่เป็นคริสตจกัรสไตล์บาร็อคที่ทุ่มเทให้กบั
พระแม่มารีย์แห่งอสัสมัชตััง้อยู่ในSaint-Tropezในโปรวองซ์ , ฝร่ังเศส อนสุาวรีย์ประวติัศาสตร์ประกาศเมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2524 เป็นหนึ่งในตราสัญลักษณ์ของเมือง น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การเดินเรือ 

(Citadel of Saint-Tropez) ซึ่งพิพิธภณัฑ์ทนัสมยัแห่งนีไ้ด้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อไม่นานมานีต้ัง้อยู่ในคกุใต้ดิน
ของป้อมปราการของหมู่บ้าน Saint-Tropez ในฐานะเมืองทางทะเลในช่วง 500 ปีที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์ 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสัน้หรือการเดินทางตกปลาตามแนวชายฝ่ังของโปรวองซ์การเดินทางบนเรือใบเรือ
พาณิชย์ขนาดใหญ่เกินเคปฮอร์นการเดินทางไปตามชายฝ่ังแอฟริกาและอินเดียหรือตอร์ปิโดตะวันออกไกล 
บริษัท ค้าขาย วีรบุ รุษ Saint-Tropez ที่มีชื่อเสียงเช่น Bailli de Suffren, General Allard หรือ Hyppolite 
Bouchard รวมถึงชาวบ้านนิรนามนับพันคนที่รับใช้ชาติบนเรือของกองทัพเรือ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง
มาร์แซย์ (Marseille)  

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



วันที่ 4 มาร์แซย์ - มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการ์ด – เอ็กซ์ ออง โพรวองส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินเลน่เที่ยวชมเมืองมาร์แซย์  (Marseille) มหาวิหารโนเทรอะดาม เดอ ลาการ์ด (Notre-Dame de 

la Garde) อนัเป็นที่ศักการะของชาวเมืองมาร์แซย์และชาวเรือมายาวนาน  เนื่องจาก มหาวิหารแห่งนีต้ัง้อยู่บน
เนินเขา จึงท าให้สามารถมองลงมา เห็นทศันียภาพอนัสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินสู่เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) เมืองที่ขึน้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมือง

หนึ่งของ ฝร่ังเศส เดินเล่นชมเมือง เพื่อสมัผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ กับผลิตภัณฑ์พืน้บ้าน ผัก และผลไม้
สดๆจากไร่ และตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ใน
สมยัโรมนัที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึน้ ปัจจบุนั
จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความส าคญัเมืองหนึ่ง 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN LE GALICE CENTRE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ – พระราชวังของสันตะปาปา - อาวีญง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) ตัง้อยู่ที่ริมฝ่ังด้านขวาของแม่น า้โรน (Rhone River) ซึ่งเป็นแม่น า้
สาย หลกัของดินแดนในแถบตอนใต้ อนัเนื่องจากชยัภูมิที่สุดยอดของอาวีญง จึงท าให้เมืองมีการพฒันาอย่าง



รวดเร็วเพราะการสัญจรและการค้าจะต้องกระท าผ่านอาวีญง ความยิ่งใหญ่ของเมืองนัน้จะสงัเกตเห็นได้ง่ายๆ
จากก าแพงเมืองที่มีความใหญ่โตมโหฬาร ก าแพงเมืองนีจ้ะล้อมรอบเขตตวัเมืองเก่าไว้ทัง้หมด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังของสันตะปาปา (Palais des Papes) สร้างขึน้ด้วย สถาปัตยกรรม

แบบโกติคใช้เวลาสร้างเกือบ 20 ปี ท าให้ที่นี่มีความงดงาม ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก 
(UNESCO) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MERCURE CENTRE BEDBANK หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 อาวญีง – ลียง – รถไฟความเร็วสูง TGV – มหานครปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองลียง (Lyon) นัน้เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโรน Rhone และยงัเป็นเมืองหลวงของแคว้นโร
นาลป์ หรือแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแคว้นที่ตัง้อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
ฝร่ังเศส โดย เมืองลียง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลาดบัที่สองของประเทศฝร่ังเศส รองลงมาจากกรุงปารีส ถกูก่อตัง้ขึน้
โดยพวกโรมนัในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทัง่องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้รับการบรรจุ เมืองลียงไว้ในรายชื่อ
ของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 น าท่านชม อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึน้ใน
ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัอาคาร แห่งนีถื้อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สดุของเมืองลียงอีกด้วย จากนัน้น า
ท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวติัศาสตร์ที่ตัง้อยู่ตรงข้ามกับศาลากลาง 
โดยอาคารถกูสร้างขึน้ใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถกูสร้างขึน้โดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถกูออกแบบใหม่
อย่างสมบรูณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถกูเปิดขึน้มาใหม่ในปี 1993 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง จนถึงเดินทาง

มาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์
อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล า้สมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 มหานครปารีส – รูอ็อง – โดวิลส์ - แซงต์ มาโล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มงัดีบนฝ่ังแม่น้าแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
ในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบนัแคว้นนอร์มงัดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-
นอร์มังดี และ บสั-นอร์มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนัน้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุค
กลางอีกด้วย น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารนอร์ทเตอร์ดัมแห่งเมืองรูอ็อง (NORTRE-DAME DE 

ROUEN) สร้างขึน้ในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 1240 
จากนัน้มีการบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถ์นีเ้ป็นที่รู้จกัจากภาพวาดของ ศิลปินโมเนต์ ได้วาดภาพวิหารแห่ง
นีด้้วยภาพเขียนคอลเลคชัน่นีม้ีทัง้หมด 28 ภาพ 

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

Riviera ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 19 เป็นเมืองพกัผ่อนของชนชัน้สงู คนรวย และคนมีชื่อเสียง และยงัเป็นเมืองแรกที่ 
Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครัง้ ทัง้นีย้ังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ ชื่อดัง The 
Devil Wears Prada อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชื่อดงั อาทิ Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton, 
Prada ฯลฯ หรือช้อปปิง้ ณ ห้องแพรงตอง จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองแซงต์ มาโล (SAINT MALO) อีกหนึ่ง
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคญัแห่งหนึ่งของจงัหวดั อีลล์-เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แคว้นเบรอ
ตาญ เป็นเมืองชายฝ่ังที่มีขนาดเล็กมีกาแพงล้อมรอบตวัเมือง แม้ว่าบางสว่นจะถกูทาลายไปในช่วงสงครามโลก
ครัง้ที่สองก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี  น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์

แซงต์มาโล (SAINT MALO CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่นิกาย โรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถูกก่อตัง้ขึน้ในปี 
1108 ชมโซลีโดร ทาวเวอร์ (Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ ที่ตัง้อยู่ริมทะเล สร้างขึน้ในช่วงสมัยศตวรรษที่ 14 
หรือในช่วงระหว่างปี 1369 – 1382 โดย John V ดยุคแห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นที่เก็บ รวบรวมเก่ียวกับ



ประวัติศาสตร์การเดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเดินเรือในทะเลอีกจานวน มากมองจากบริเวณ ทาว
เวอร์ นกัท่องเที่ยวจะได้ พบกบัวิวทิวทศัน์ที่งดงามของปากแม่น้า Rance 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MERCURE SAINT MALO BALMORAL หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 8 แซงต์ มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึน้สู่ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง
ในยุโรป ตัง้อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจาก
หอไอเฟล และพระราชวงัแวร์ซาย และยงัได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย 
มงต์แซงต์มิเชล เป็นวิหารที่ตัง้อยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่า กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี 
สงูจากระดบัน า้ทะเล ความสงูรวมฐานและตวัวิหารสงูถึง 155 เมตร ให้ท่านได้เดินขึน้ไปสู่บนยอดวิหารเพื่อชม
รูปปัน้ทองของนกับุญมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบน
เนินเขา ในอดีตเป็นหมู่บ้านชุมชน บ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให้บรรยากาศ
คลาสสิก ปัจจุบันส่วนดัดแปลงเป็นร้านรวงขายของที่ระลึกเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เลือกซือ้สินค้าได้อย่าง
เพลิดเพลิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่มหานครปารีส (Paris) น าท่านถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum) 

พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
จ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ จากนัน้น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซน



ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ัง
แม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS หรือเทียบเท่า 

  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย  (Versailles Palace) อัน

ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่าง
มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส 
อีกทัง้ยงัเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ที่ 16, 
ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 

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

Concorde) ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวัติ



ฝร่ังเศส จากนัน้เข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ด
ตรงสู่ประตชูยันโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัย   นโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่ง
ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.1836 แล้วน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึง่สร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจตัรัุสทรอคาเดโร่ จากนัน้น าท่านอิสระเลือก
ซือ้สินค้าแฟชั่นในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า 
จากนัน้พาท่านสมัผสักับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทัว่ทุกมมุโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง
กรุง ปารีสที่ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจาก
ร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , 
เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 076 

 

วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี 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  

 แกรนด์ ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 
 
 



เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากน้ัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ทา่นสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้  

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 

 

เดอะมอลล ์บางกะปิ บ.เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


5 .ค่าธรรมเนยีมวซี่าประเทศฝร่ังเศส (ผู้ยื่นวีซา่ต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวซี่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเ ล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 



สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


