
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

พระราชวงัแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ) 
มหาวหิารมองต์แซงมเิชล มหาวหิารกลางน า้ส่ิงมหัศจรรย์แห่งฝร่ังเศส 
เข้าชม ปราสาทชอมบอร์ด เป็นปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในลุ่มแม่น า้ลวัร์ 

เมอืงอานน์ซี ANNECY เมอืงทีเ่รียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝร่ังเศส 
วหิารเซอร์เกอเคอ เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงปารีส  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



วนัแรก              กรุงเทพฯ – ปารีส 

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

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

 

วนัทีส่อง ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายร์ – มองต์แซงมิเชล 

06.35 น.  เดินทางถึงสนามบินชาล์เดอโกล์ล หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน
ยโุรปน าท่านเดินทางไปยงั เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 อยูห่่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์
ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ทีส่ าคัญเทีย่วแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อใหใ้หญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง ชม
ความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, หอ้งนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระ
โรง, หอ้งสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้น
อิสระใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสัน
สวยงาม   

 
 
 
 
 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมองต์แซงมิเชล MONT-SAINT-MICHEL เมืองน้ีอยูใ่นแคว้น นอร์มงัดีและไดรั้บ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1979 เน่ืองจากมีความสวยงามและมีความส าคญัเป็น
พิเศษในฐานะสถานท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์นยคุกลาง ระหวา่งทางท่านจะผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีสวยงามและวถีิชีวติของ
ชาวฝร่ังเศส และเส้นทางน้ีก็อยูไ่ม่ห่างจากชายหาดโอมาฮา และหาดยทูาห์ ท่ีในช่วงวนั D-DAY ท่ีกองทพัอเมริกนั 
องักฤษ และกองทพัของประเทศสัมพนัธมิตรยกพลข้ึนบกในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
  พกัค้างคืน ณ  MERCURE MONT SAINT MICHEL หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
วนัทีส่าม มองต์แซงมิเชล – ฟัวเจียร์ – ตูรส์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 



 
 
 
 
 
 

 
 น าท่านไปยงั มหาวหิารมองต์แซงมิเชล MONT-SAINT-MICHEL มีท่ีตั้งอยูบ่นเกาะท่ีอยูริ่มทะเล สุดปลายทาง

แม่น ้าครุสนอง COUESNON ท่ีไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก มีทางเช่ือมกนัระหวา่งแผน่ดินใหญ่ประมาณสอง
ถึงสามร้อยเมตร น าท่านเดินข้ึนไปยงัมหาวหิารมองตแ์ซงมิเชล วหิารแห่งน้ีสร้างข้ึนมากวา่ 1,000 ปีแลว้ ซ่ึงรายลอ้ม
ไปดว้ยอาคารบา้นบา้นเรือนจ านวนมากท่ีสร้างจากหินแกรนิตในช่วงยคุกลางของยโุรป เป็นช่วงท่ีประชาชนยโุรป
ในยคุน้ีมี 2 ทางเลือกเพี่อความปลอดภยัจากการคุกคามจากเหล่าอนารยชนเผา่ต่างๆ คือจะอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง
ดูแลของอาณาจกัรหรือศาสนจกัร ก่อนการก่อสร้างวดัแห่งแรกในศตวรรษท่ี 8 เกาะน้ีถูกเรียกวา่ MONT TOMBE 
ต านานเล่ากนัวา่ หวัหนา้ทูตสวรรคไ์มเคิลปรากฏตวัในปี 708 ต่อ AUBERT OF AVRANCHES บิชอปแห่ง 
AVRANCHES และสั่งใหเ้ขาสร้างโบสถบ์นเกาะหิน จึงเป็นท่ีมาของการตั้งช่ือวหิารแห่งน้ีวา่ มองตแ์ซงมิเชล อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปบริเวณวหิาร จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟัวเจีย เป็นเมืองประวติัศาสตร์และปราสาทหินยคุ
กลางท่ีสวยงาม น าท่านชม ปราสาทฟัวแจียร์ CHÂTEAU DE FOUGÈRES จากดา้นนอก ซ่ึงเป็นปราสาทยคุกลาง
อนัโอ่อ่าท่ีมีหอคอย 13 แห่ง สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 และเสริมความแขง็แกร่งในศตวรรษท่ี 15 ปราสาทแห่งน้ี
ไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปและเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีน่าดึงดูดท่ีสุดเดิมทีเป็นป้อม
ปราการไมส้ร้างข้ึนโดยราชวงศแ์อมบอยซีในศตวรรษท่ีสิบเอด็ ถูกท าลายในปี ค.ศ. 1166 หลงัจากท่ีถูกปิดลอ้มและ
ยดึครองโดยกษตัริยเ์ฮนร่ีท่ี 2 แห่งองักฤษ ถูกสร้างใหม่ทนัทีโดย รัว บารอน ท่ี 2 แห่งฟัวเจียร์ 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูรส์ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนล่างของแม่น ้าลวัร์ ระหวา่งออร์เลอ็องและชายฝ่ัง

มหาสมุทรแอตแลนติกโดยผูก่้อตั้งจกัรพรรดิ ออกุสตุส เป็นเมืองแรกท่ีมีอุตสาหกรรมผา้ไหม ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของ 
พระเจา้หลุยส์ ท่ี11 ถึงเมืองตูรส์น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองตูรส์ จากด้านนอกเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคนิกาย
โรมนัคาธอลิกและอุทิศใหก้บันกับุญกาเทียนุสมหาวหิารประจ าเมืองของคณะสงฆต์ูร์ สร้างข้ึนระหวา่งปี 1170 ถึง 
1547 ในขณะท่ีการก่อสร้างเร่ิมข้ึน วหิารแห่งน้ีตั้งอยูท่างใตสุ้ดของสะพานขา้มแม่น ้าลวัร์ ไดรั้บการจดัเป็นอนุสรณ์
สถานทางประวติัศาสตร์ อิสระใหท้่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณหนา้มหาวิหาร  



 
 
 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้างคืน ณ NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 2) 

วนัทีส่ี่          ตูรส์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอร์บอร์ด – มูแลง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 ออกเดินทางสู่ปราสาทแสนสวยแห่งลุมแม่น ่าลวัร์ เชอนงโซ CHÂTEAU DE CHENONCEAU เป็นปราสาทม่ีมี

สถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนสซองส์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1514–1522 บนฐานของโรงสีเก่าและต่อมาไดมี้การสร้างต่อ
เติมข้ึนใหมี้ความวจิิตรอลงัการ มีสะพานขา้มแม่น ้าท่ีสวยงามถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1556-1559 โดยออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝร่ังเศสช่ือ PHILIBERT DE L'ORME และแกลเลอรีบนสะพานท่ีสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1570 ถึงปี 
ค.ศ. 1576 โดยออกแบบโดย JEAN BULLANT  น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งต่างๆของ ปราสาท อาทิเช่น หอ้ง ฟรังซวั 
ดอวอ่ิ์ง หอ้งเก็บถงัไวน์ โบสต ์สวน แคทเธอรีน เดอ เมดิซี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทท่ีสวยงามอีกแห่ง
หน่ึงในลุ่มแม่น ้าลวัร์นัน่คือ ปราสาท ชอมบอร์ด 

 
 
 
 
 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
 น าท่านเขา้ชม ปราสาทชอมบอร์ด CHÂTEAU DE CHAMBORD เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น ้ าลวัร์ ถูก

สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัล่าสัตวข์องฟรานซิสท่ี 1 การออกแบบดั้งเดิมของมาจากสถาปนิกชาวอิตาลี เลโอนาร์โด ดา 
วนิชี ลกัษณะของปราสาทมีป้อมปราการ หอคอยและคูน ้าป้องกนั สร้างข้ึนในสไตลเ์รเนสซอง การออกแบบภายใน
เป็นการจัดห้องต่างๆ สไตล์ฝร่ังเศสและอิตาลี เป็นห้องสวีทแบบแยกส่วนสไตล์ยุคกลาง ปราสาทแห่งน้ี
ประกอบดว้ย ป้อมกลางท่ีมีป้อมปราการขนาดใหญ่ส่ีแห่งท่ีมุม มีหอคอยขนาดใหญ่สองแห่ง มีห้องพกั 440 ห้อง 
เตาผงิ 282 เตา และบนัได 84 ขั้น โถงทางเดินทรงโคง้รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ส่ีชั้นในแต่ละชั้นเป็นรูปกากบาท น าท่านชม
ภายในห้องต่างๆ ของปราสาท อาทิเช่น ห้องบรรทมของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ห้องบรรทมพระราชินี บนัไดวน และ
ส่ิงท่ีเป็นไฮไลท์ท่ีสุดคือ การถ่ายภาพกบัตวัปราสาทดา้นนอก สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมูแลงส์ 
MOULINS  เป็นเมืองในภาคกลางของฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแควน้ อลัลิเยร์ ALLIER ตั้งอยูติ่ดกบัแม่น ้ า 
อลัลิเยร์ เมืองน้ีเป็นถ่ินแหล่งก าเนิดของ ราชงศบ์ูร์บอง ซ่ึงเป็นราชสกุล ท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดในฝร่ังเศ ในศตวรรษท่ี 



20 กาเบียลเล่ บองเฮอ หรือ COCO CHANEL ไปโรงเรียนท่ี มูแลงส์ ในฐานะเด็กก าพร้า ก่อนท่ีจะยา้ยไปปารีส ซ่ึง
หลงัจากนั้นเธอไดก้ลายเป็นนกัออกแบบแฟชัน่ แบรนดเ์นม หรูหรารายใหญ่ของฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้างคืน ณ LE CLOS DE BOURGOGNE หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

วนัที่ห้า         มูแลง – อานน์ซี – ดิจอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 9) 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอานน์ซี ANNECY เมืองท่ีเรียกไดว้า่เป็นเวนิซในดินแดนฝร่ังเศส เมืองอานน์ซี

ตั้งอยูห่่างจากเมืองเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ใกลก้บัเทือกเขาเอลป์ มีทะเลสาบอานน์ซีท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการ
ละลายของธารน ้าแขง็ ทะเลสาบเมืองน้ีไดรั้บช่ือวา่ "ไข่มุกแห่งเทอืกเขาแอลป์ฝร่ังเศส"  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 10) 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเขา้สู่เขต เมืองเก่า VIEILLE VILLE ชม คุกเก่าบนเกาะกลางแม่น า้ ธีอู (THIOU) เดิมทีเป็นปราสาทของขนุ

นางมาตั้งแต่ ในศตวรรษท่ี12 และ13 เคานตแ์ห่งเจนีวา ไฮไลทข์องการมาเท่ียวเมืองอานน์ซี คือการเดินชมยา่นเมือง
เก่ามีสะพานขา้มและน ้าล าคลองเหมืองกบัเวนิซ ท่านจะไดช้มความสวยงามของบา้นเมืองท่ีมีสีสันสวยงามมีความ
โรแมนติคและคลา้ยกบัเกาะเวนิซ ประเทศอิตาลีอยูห่ลายมุม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ถ่ายรูปกบัทะเลสาบอานน์ซี
ไดต้ามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์ของฝร่ังเศส 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
  พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON  SUD หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

วนัที่หก              ดิจอง – รถไฟด่วน TGV –  ปารีส – มองมาร์ต  – ล่องแม่น า้แซน – ดิวตี ้ฟรี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 



 
 
 
 
 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัความสะดวกสบาย ด้วย

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

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

กนันั้นก็จะมี วิหารเซอร์เกอเคอ เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีผูเ้ยี่ยมชมมากเป็นอนัดบั
สองในปารีส มหาวิหาร SACRÉ-CŒUR ยงัคงรักษาการเคารพบูชาศีลมหาสนิทตลอดไปตั้งแต่ปี 1885 มหาวิหาร
ไดรั้บการออกแบบโดย PAUL ABADIE การก่อสร้างเร่ิมข้ึนในปี 1875 และแลว้เสร็จในปี มหาวิหารแห่งน้ีถือเป็น
อนุสรณ์สถานทั้งทางการเมืองและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นตวัแทนของการปลงอาบติัให้กบัฝร่ังเศสในสงครามฝร่ังเศส-
ปรัสเซีย 1870 และการกระท าของประชาคมปารีสในปี 1871 จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือบาตามูซ เพื่อ
ล่องเรือแม่น า้แซน (ใชร้ะยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)   ชมววิทิวทศัน์กนับน
ดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคญั
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ย
ศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความ
ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีสได้
ช่ือวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด
, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม 
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพิธี
ราชาภิเษกนโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี และท าให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึง
ของโลก (ในกรณีท่ีน ้ าในแม่น ้ าแซนข้ึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการ
ล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  จากนั้นน าท่านไปยงั ร้านสินค้าปลอดภาษี เพื่อให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ



สินคา้ท่ีคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้ าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และ
เคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND NAME จากฝร่ังเศส 

ค ่า    รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส 1 
อย่าง อาท ิเป็ดอบซอส/ ปลา / เนือ้ววั / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (ม้ือท่ี 14) 

 
 
 
 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 5) 

วนัทีเ่จ็ด  พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย – ถนนชองป์ เอลิเซ่ – แกลอร่ี ลาฟาแยตต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 

 
  
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ณ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นป๊ึก ทีส่ าคัญเทีย่ว

แบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในช่ือทางการวา่ THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่ท่ีสุด 
และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัตึกท่ีตั้งอยูเ่คยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็นป้อม
ปราการ จากนั้นพระเจา้ชาร์ลท่ี 5 ไดข้ยายป้อมปราการลูฟร์ใหเ้ป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์ 13 และ14 เคยประทบั
อยูท่ี่น่ี ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 
40,000 ช้ิน มีตั้งแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียปิตภ์าพเขียนและปติมากรรมยคุเรเนสซองซ์ ใหท้่านได้
ถ่ายรูปกบัพีระมิดแกว้ ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั – จีน น าท่านช่ืนชม ภาพวาดโม
นาลิซา ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิกอจัฉริยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจากรอยยิม้
อนัเป่ียมดว้ยเลศนยัของนางท่ีอยูใ่นภาพ จนท าใหผู้ค้นวิจารณ์กนัมากวา่แทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็น
บุรุษหรือสตรี   ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวนีสั (VENUS DEMILO) และศิลปะส าคญัของโลกภายในพิพิธภณัฑ์  
จากนั้นน าท่านชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลเิซ่ 
ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  

 
 
 
 
 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 



บ่าย จากนั้นอิสระใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมี
สินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงาม
ของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก  

ค ่า   ***อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่สะดวกและให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 6) 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้างดว้ย
โครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชน
ในสมยันั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น ้ าหนัก 
10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน ชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและจุใจ น าท่านออกเดินทางยงั ลาวัลเล่ย วิลเลจ OUTLET ซ่ึง
เป็น ชอ้อป้ิง เซนเตอร์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศส  

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
บ่าย  ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ิมกบัสินคา้แบรนด์เนมรถราคา หลากหลายี่ห้อ อาทิ ARMANI  COACH  BOSS BALENCIACA 

CLAVIN KLEIN  DIESEL  DKNK  LIVI’S LONGCHAMP ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาล์ เดอ 
โกล เพื่อเตรียมดเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

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

 

วนัทีเ่ก้า กรุงเทพมหานคร 

19.10 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 
 



 แกรนด์ฝร่ังเศส 9 ว ัน 6 คืน 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคูห่รือหอ้งสามคน) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

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 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ทุกท่านที่ร่วมเดินทางต้องมี  
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท่างสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

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

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน



เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000
บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยืน่วซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ



จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝร่ังเศส 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 



1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ตอ้งมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
รูปถ่ายวซ่ีาฝร่ังเศส 
รูปถ่ายวซ่ีาส าหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบวา่ รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งตามมาตรฐานของ ICAO (องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดใหบ้ริการแก่ท่านอยูท่ี่ภายในศูนย ์TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✗", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 
 
                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 



7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะต้องมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) ใชส้เตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมน าเล่มจริง
มาแสดงวนัทีย่ืน่วซ่ีา 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจ า และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใช้จ่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

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

 

10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ ว ันท่ี 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้ น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ
วนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต วนัท่ีขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
***** ส าหรับคนทีจ่ะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 
 


