
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

พระราชวงัแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ทีสํ่าคญัเทีย่วแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ) 
มหาวหิารมองต์แซงมเิชลมหาวหิารกลางนํา้ส่ิงมหัศจรรย์แห่งฝร่ังเศส 

เข้าชมปราสาทชอมบอร์ดเป็นปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในลุ่มแม่นํา้ลวัร์ 
เมืองอานน์ซีANNECY เมืองทีเ่รียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝร่ังเศส 

วหิารเซอร์เกอเคอเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงปารีส 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



วนัแรก          กรุงเทพฯ–ปารีส 

21.30 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS(QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน Qatar Airwaysเท่ียวบินท่ีQR 839 / 
QR 041โดยจะแวะเปลีย่นเคร่ืองทีท่่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์ 

 

วนัทีส่อง        ปารีส–พระราชวงัแวร์ซายร์–มองต์แซงมิเชล 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินชาล์เดอโกล์ลหลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐานยโุรป
นาํท่านเดินทางไปยงั เมือง แวร์ซายส์อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
อยูห่่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซาย(มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ทีสํ่าคัญเทีย่วแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้
ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงาม
ของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียนหอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้ง
สงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้
ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม 

 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)(ม้ือท่ี 1) 
บ่าย        นาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมองต์แซงมิเชลMONT-SAINT-MICHELเมืองน้ีอยูใ่นแคว้นนอร์มงัดีและไดรั้บ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปีค.ศ.1979เน่ืองจากมีความสวยงามและมีความสาํคญัเป็น
พิเศษในฐานะสถานท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์นยคุกลางระหวา่งทางท่านจะผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีสวยงามและวถีิชีวติของ
ชาวฝร่ังเศส และเส้นทางน้ีก็อยูไ่ม่ห่างจากชายหาดโอมาฮา และหาดยทูาห์ ท่ีในช่วงวนั D-DAY ท่ีกองทพัอเมริกนั 
องักฤษ และกองทพัของประเทศสัมพนัธมิตรยกพลข้ึนบกในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 2) 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE MONT SAINT MICHELหรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม       มองต์แซงมิเชล–ฟัวเจียร์–ตูรส์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 

 
 นาํท่านไปยงัมหาวหิารมองต์แซงมิเชลMONT-SAINT-MICHEL มีท่ีตั้งอยูบ่นเกาะท่ีอยูริ่มทะเล สุดปลายทาง

แม่นํ้าครุสนอง COUESNON ท่ีไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก มีทางเช่ือมกนัระหวา่งแผน่ดินใหญ่ประมาณสอง
ถึงสามร้อยเมตร นาํท่านเดินข้ึนไปยงัมหาวหิารมองตแ์ซงมิเชล วหิารแห่งน้ีสร้างข้ึนมากวา่ 1,000 ปีแลว้ ซ่ึงรายลอ้ม
ไปดว้ยอาคารบา้นบา้นเรือนจาํนวนมากท่ีสร้างจากหินแกรนิตในช่วงยคุกลางของยโุรป เป็นช่วงท่ีประชาชนยโุรป
ในยคุน้ีมี 2 ทางเลือกเพี่อความปลอดภยัจากการคุกคามจากเหล่าอนารยชนเผา่ต่างๆ คือจะอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง
ดูแลของอาณาจกัรหรือศาสนจกัรก่อนการก่อสร้างวดัแห่งแรกในศตวรรษท่ี8 เกาะน้ีถูกเรียกวา่MONT TOMBE 
ตาํนานเล่ากนัวา่หวัหนา้ทูตสวรรคไ์มเคิลปรากฏตวัในปี708 ต่อAUBERT OF AVRANCHES บิชอปแห่ง
AVRANCHES และสั่งใหเ้ขาสร้างโบสถบ์นเกาะหินจึงเป็นท่ีมาของการตั้งช่ือวหิารแห่งน้ีวา่ มองตแ์ซงมิเชล อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปบริเวณวหิาร จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟัวเจียเป็นเมืองประวติัศาสตร์และปราสาทหินยคุ
กลางท่ีสวยงามนาํท่านชมปราสาทฟัวแจียร์CHÂTEAU DE FOUGÈRESจากดา้นนอก ซ่ึงเป็น ปราสาทยคุกลาง
อนัโอ่อ่าท่ีมีหอคอย 13 แห่งสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 และเสริมความแขง็แกร่งในศตวรรษท่ี 15 ปราสาทแห่งน้ี
ไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปและเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีน่าดึงดูดท่ีสุดเดิมทีเป็นป้อม
ปราการไมส้ร้างข้ึนโดยราชวงศแ์อมบอยซีในศตวรรษท่ีสิบเอด็ถูกทาํลายในปีค.ศ. 1166 หลงัจากท่ีถูกปิดลอ้มและ
ยดึครองโดยกษตัริยเ์ฮนร่ีท่ี2 แห่งองักฤษถูกสร้างใหม่ทนัทีโดย รัว บารอน ท่ี 2 แห่งฟัวเจียร์ 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 4) 
บ่าย จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูรส์ตั้งอยูบ่ริเวณตอนล่างของแม่นํ้าลวัร์ระหวา่งออร์เลออ็งและชายฝ่ังมหาสมุทร

แอตแลนติกโดยผูก่้อตั้งจกัรพรรดิออกุสตุสเป็นเมืองแรกท่ีมีอุตสาหกรรมผา้ไหมซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของพระเจา้
หลุยส์ท่ี11ถึงเมืองตูรส์นาํท่านชมมหาวหิารแห่งเมืองตูรส์จากด้านนอกเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคนิกายโรมนัคาธอ
ลิกและอุทิศใหก้บันกับุญกาเทียนุสมหาวหิารประจาํเมืองของคณะสงฆตู์ร์สร้างข้ึนระหวา่งปี1170 ถึง1547 ในขณะ



ท่ีการก่อสร้างเร่ิมข้ึนวหิารแห่งน้ีตั้งอยูท่างใตสุ้ดของสะพานขา้มแม่นํ้าลวัร์ไดรั้บการจดัเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์อิสระใหท้่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณหนา้มหาวหิาร  

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้างคืน ณ NOVOTEL TOURS CENTRE GAREหรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 2) 

วนัทีส่ี่            ตูรส์–ปราสาทเชอนองโซ–ปราสาทชอร์บอร์ด–มูแลง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 6) 
 ออกเดินทางสู่ปราสาทแสนสวยแห่งลุมแม่น่ําลวัร์เชอนงโซ  CHÂTEAU DE CHENONCEAUเป็นปราสาทม่ีมี

สถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนสซองส์สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1514–1522 บนฐานของโรงสีเก่าและต่อมาไดมี้การสร้างต่อ
เติมข้ึนใหมี้ความวจิิตรอลงัการ มีสะพานขา้มแม่นํ้าท่ีสวยงามถูกสร้างข้ึนในปีค .ศ. 1556-1559 โดยออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝร่ังเศสช่ือPHILIBERT DE L'ORME และแกลเลอรีบนสะพานท่ีสร้างข้ึนระหวา่งปีค.ศ. 1570 ถึงปี
ค.ศ. 1576 โดยออกแบบโดยJEAN BULLANTนาํท่านเขา้ชมภายในหอ้งต่างๆของ ปราสาท อาทิเช่น หอ้ง 
ฟรังซวัดอวอ่ิ์ง หอ้งเก็บถงัไวน์ โบสต ์สวน แคทเธอรีนเดอเมดิซี จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทท่ีสวยงาม
อีกแห่งหน่ึงในลุ่มแม่นํ้าลวัร์นัน่คือปราสาท ชอมบอร์ด 

 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 7) 
 นาํท่านเขา้ชม ปราสาทชอมบอร์ด  CHÂTEAU DE CHAMBORDเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่นํ้าลวัร์ถูก

สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัล่าสัตวข์องฟรานซิสท่ี 1 การออกแบบดั้งเดิมของมาจากสถาปนิกชาวอิตาลีเลโอนาร์โด
ดาวนิชีลกัษณะของปราสาทมีป้อมปราการหอคอยและคูนํ้าป้องกนัสร้างข้ึนในสไตลเ์รเนสซองการออกแบบภายใน
เป็นการจดัหอ้งต่างๆ สไตลฝ์ร่ังเศสและอิตาลีเป็นหอ้งสวทีแบบแยกส่วนสไตลย์คุกลางปราสาทแห่งน้ีประกอบดว้ย
ป้อมกลางท่ีมีป้อมปราการขนาดใหญ่ส่ีแห่งท่ีมุมมีหอคอยขนาดใหญ่สองแห่งมีหอ้งพกั 440 หอ้งเตาผงิ282 เตาและ
บนัได84 ขั้นโถงทางเดินทรงโคง้รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ส่ีชั้นในแต่ละชั้นเป็นรูปกากบาทนาํท่านชมภายในหอ้งต่างๆ 
ของปราสาท อาทิเช่น หอ้งบรรทมของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14หอ้งบรรทมพระราชินี บนัไดวน และส่ิงท่ีเป็นไฮไลท์
ท่ีสุดคือ การถ่ายภาพกบัตวัปราสาทดา้นนอก สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองมูแลงส์ MOULINS เป็น
เมืองในภาคกลางของฝร่ังเศสซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแควน้อลัลิเยร์ALLIER ตั้งอยูติ่ดกบัแม่นํ้าอลัลิเยร์เมืองน้ีเป็นถ่ิน



แหล่งกาํเนิดของ ราชงศบู์ร์บอง ซ่ึงเป็นราชสกุล ท่ีมีอาํนาจมากท่ีสุดในฝร่ังเศในศตวรรษท่ี 20 กาเบียลเล่ บองเฮอ 
หรือ COCO CHANELไปโรงเรียนท่ีมูแลงส์ในฐานะเด็กกาํพร้าก่อนท่ีจะยา้ยไปปารีสซ่ึงหลงัจากนั้นเธอได้
กลายเป็นนกัออกแบบแฟชัน่ แบรนดเ์นม หรูหรารายใหญ่ของฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้างคืน ณLE CLOS DE BOURGOGNEหรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 3) 
 

วนัทีห้่า          มูแลง–อานน์ซี–ดิจอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 9) 
 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอานน์ซีANNECYเมืองท่ีเรียกไดว้า่เป็นเวนิซในดินแดนฝร่ังเศส เมืองอานน์ซี

ตั้งอยูห่่างจากเมืองเจนีวาประเทศสวติเซอร์แลนด์ ใกลก้บัเทือกเขาเอลป์มีทะเลสาบอานน์ซีท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการ
ละลายของธารนํ้าแขง็ทะเลสาบเมืองน้ีไดรั้บช่ือวา่"ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ฝร่ังเศส" 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 10) 
 
 
 
 
 
 
บ่าย            นาํท่านเขา้สู่เขต เมืองเก่า VIEILLE VILLEชมคุกเก่าบนเกาะกลางแม่นํา้ ธีอู(THIOU) เดิมทีเป็นปราสาทของขนุนาง

มาตั้งแต่ในศตวรรษท่ี12และ13เคานตแ์ห่งเจนีวาไฮไลทข์องการมาเท่ียวเมืองอานน์ซีคือการเดินชมยา่นเมืองเก่ามี
สะพานขา้มและนํ้าลาํคลองเหมืองกบัเวนิซ ท่านจะไดช้มความสวยงามของบา้นเมืองท่ีมีสีสันสวยงามมีความโร
แมนติคและคลา้ยกบัเกาะเวนิซ ประเทศอิตาลีอยูห่ลายมุม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ถ่ายรูปกบัทะเลสาบอานน์ซีได้
ตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่เมืองดิจองเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์ของฝร่ังเศส 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 11) 
  พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON  SUDหรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 4) 
 
 



วนัที่หก         ดิจอง– รถไฟด่วน TGV–ปารีส–มองมาร์ต – ล่องแม่นํา้แซน–ดิวตี ้ฟรี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 12) 
 
 
 
 
 
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วย รถไฟด่วน TGV เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัความสะดวกสบาย ด้วย

ความเร็วกว่า 300 กโิลเมตร/ช่ัวโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลาํบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน )
(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที ) จนกระทัง่ถึงกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่นํ้าแซน 
บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี เมือง
ปารีส มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อนั
สวยงามของทุ่งดอกเรบซีด ไร่องุ่น และหมู่บา้นชนบทของฝร่ังเศสจนกระทั้งเขา้สู่เมืองปารีส  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 13) 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ยา่นมองมาร์ต เป็นยา่นท่ีเป็นแหล่งรวม ศิลปินและศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปารีส และใกล้

กนันั้นก็จะมี วหิารเซอร์เกอเคอเป็นแลนดม์าร์กยอดนิยมและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีผูเ้ยีย่มชมมากเป็นอนัดบัสอง
ในปารีส มหาวหิาร SACRÉ-CŒURยงัคงรักษาการเคารพบูชาศีลมหาสนิทตลอดไปตั้งแต่ปี1885มหาวหิารไดรั้บ
การออกแบบโดย PAUL ABADIE การก่อสร้างเร่ิมข้ึนในปี1875และแลว้เสร็จในปีมหาวหิารแห่งน้ีถือเป็นอนุสรณ์
สถานทั้งทางการเมืองและวฒันธรรมซ่ึงเป็นตวัแทนของการปลงอาบติัใหก้บัฝร่ังเศสในสงครามฝร่ังเศส -ปรัสเซีย 
1870และการกระทาํของประชาคมปารีสในปี 1871 จากน้ันนําท่านออกเดินทางไปยงั ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือ
แม่นํา้แซน (ใชร้ะยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)  ชมววิทิวทศัน์กนับนดาดฟ้า
เรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีสาํคญั
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้าแซน โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ย
ศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดทางท่านจะไดค้วาม
ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีสได้
ช่ือวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเลก็ซานเดอร์ , ศาลาว่าการ , จัตุรัสคองคอร์ด
, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหาวหิารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม
สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับพิธี
ราชาภิเษกนโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี  และทาํใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึง
ของโลก (ในกรณีท่ีนํ้าในแม่นํ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการ



ล่องแม่นํ้าแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้ จากนั้นนาํท่านไปยงั ร้านสินค้าปลอดภาษี เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีคืนภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองสาํอาง , นํ้าหอม , เคร่ืองประดบั , กระเป๋าหนงั และ
เคร่ืองหนงัอ่ืนๆรวมทั้งเส้ือผา้ BRAND NAME จากฝร่ังเศส 

คํ่า   รับประทานอาหารแบบพืน้เมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส 1 
อย่าง อาท ิเป็ดอบซอส/ ปลา / เน้ือววั / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )(ม้ือท่ี 14) 

 
 
 
 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 5) 

วนัทีเ่จ็ด         พพิธิภัณฑ์ลูฟร์–ประตูชัย–ถนนชองป์ เอลเิซ่–แกลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 15) 
 

 
  
 
 
 

จากนั้นนาํท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่อลงัการณพพิธิภัณฑ์ลูฟร์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายข้อมูลแน่นป๊ึกทีสํ่าคัญเทีย่ว
แบบVIP ไม่มีต่อคิว)หรือในช่ือทางการวา่THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่ท่ีสุด
และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกตวัตึกท่ีตั้งอยูเ่คยเป็นพระราชวงัมาก่อนโดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสัสร้างเป็นป้อม
ปราการจากนั้นพระเจา้ชาร์ลท่ี5 ไดข้ยายป้อมปราการลูฟร์ใหเ้ป็นพระราชวงัพระเจา้หลุยส์13 และ14 เคยประทบั
อยูท่ี่น่ีปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวน
มากกวา่40,000 ช้ินมีตั้งแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกนักรีกโรมนัอียปิตภ์าพเขียนและปติมากรรมยคุเรเนสซองซ์ใหท้่าน
ไดถ่้ายรูปกบัพีระมิดแกว้ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั – จีนนาํท่านช่ืนชมภาพวาด
โมนาลิซาของลีโอนาร์โดดาวนิชีจิตรกรและสถาปนิกอจัฉริยะชาวอิตาเลียนภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจาก
รอยยิม้อนัเป่ียมดว้ยเลศนยัของนางท่ีอยูใ่นภาพจนทาํใหผู้ค้นวจิารณ์กนัมากวา่แทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่าคือใครกนั
แน่เป็นบุรุษหรือสตรีชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวนีสั ( VENUS DEMILO) และศิลปะสาํคญัของโลกภายใน
พิพิธภณัฑจ์ากนั้นนาํท่านชมประตูชัยสัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ังถนนชองป์
เซลเิซ่ตน้แบบถนนราชดาํเนินของไทยซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้ง
โลก 

 
 
 
 



 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 16) 
บ่าย จากนั้นอิสระใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ซ่ึงมี

สินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงาม
ของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก  

คํ่า   ***อสิระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกและให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 6) 
 

วนัทีแ่ปด หอไอเฟิล (ช้ัน 2)–ช้อปป้ิงOutlet ลา วาเลย์ La Vallee Village–กรุงเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 18) 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่าน ขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล   สัญลกัษณ์ของนครปารีสเลศิหรู อลงัการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้างดว้ย
โครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟเอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชน
ในสมยันั้นวา่ รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่วา่อีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร นํ้าหนกั 
10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน ชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและจุใจ นาํท่านออกเดินทางยงั ลาวลัเล่ยวลิเลจ OUTLETซ่ึง
เป็นชอ้อป้ิง เซนเตอร์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศส  

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
บ่าย ใหท้่านไดเ้ตม็อ่ิมกบัสินคา้แบรนดเ์นมรถราคาหลากหลายีห่อ้ อาทิ ARMANI  COACH  BOSS BALENCIACA 

CLAVIN KLEIN  DIESEL  DKNK  LIVI’S LONGCHAMP ถึงเวลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาลเ์ดอ
โกล เพื่อเตรียมดเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

21.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บินตรง โดยสายการ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ีQR 038 / QR 
838โดยจะแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศประเทศกาตาร์   

 

วนัทีเ่ก้า         กรุงเทพมหานคร 

19.10 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 



 
 แกรนด์ฝร่ังเศส 9ว ัน 6 คืน 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคูห่รือหอ้งสามคน) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที2่ – 10ม.ิย. (วนัเฉลมิฯพระราชินี) 109,888 23,000 

วนัที ่7 – 15 ก.ค. (วนัอาสาฬหบูชา + วนัเข้าพรรษา) 115,888 23,000 

วนัที2่8 ก.ค. – 5 ส.ค. (วนัเฉลมิฯพระเจ้าอยู่หัว) 115,888 23,000 

วนัที ่11 – 19 ส.ค.(วนัแม่แห่งชาติ) 115,888 23,000 

วนัที ่ 22 – 30 ก.ย.  109,888 23,000 

วนัที ่13 – 21 ต.ค.   109,888 23,000 

วนัที ่20 – 28 ต.ค.(วนัปิยมหาราช) 109,888 23,000 

วนัที ่ 10 – 18 พ.ย.   107,888 23,000 

วนัที ่ 24 พ.ย. – 2 ธ.ค. 107,888 23,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม **  
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทวัร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน **  
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดินทางน้อยกว่า  20 ท่าน*** 

ทุกท่านทีร่่วมเดินทางต้องมี 
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ- 19 ทั้ง 2โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วซ่ีา ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
อตัรานีร้วม 



1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ
จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท่างสายการบินกาํหนด (นํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า  COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กบั ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน  
7) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 ก่อนข้ึนเคร่ืองบินจากเมืองไทยและขาออกจากยโุรป 
8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเม่ือมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ 
9 )   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้  
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์***  
เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลือชําระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัไม่ว่าผลของวซ่ีาจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000
บาท)  
 



 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา  
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีข่อมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทนัเวลานัดหมายตามทีส่ถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั  ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม  100% 
ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 



2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวสิัย โดยจะพยายามใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต , 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝร่ังเศส 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ตอ้งมีหนา้วา่งเหลือ
สาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
รูปถ่ายวซ่ีาฝร่ังเศส 
รูปถ่ายวซ่ีาสาํหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบวา่ รูปถ่ายยืน่วซ่ีา จะตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งตามมาตรฐานของ ICAO (องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดใหบ้ริการแก่ท่านอยูท่ี่ภายในศูนย ์TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย " ✗" และเคร่ืองหมาย " ✓", สาํหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 
 
                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือนํ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 



3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น **จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้ , ทาํธุรกิจส่วนตวั , ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ  พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน)ใชส้เตทเมนท ์( Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมนําเล่มจริง
มาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 



 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น  
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศ
นั้นอีก 

 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่ , แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decareเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ( BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ
วนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ( BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
***** สําหรับคนทีจ่ะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
 
 
 
 
 


