
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝร ัง่เศสในฝัน  
10 วนั 7 คนื 
 

• มงตแ์ซงตม์เิชล ศาสนสถานทีย่ิง่ใหญ่อยู่บนหมู่เกาะ 
• พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์มชี ือ่เสยีงโด่งดงัของเมอืงปารสี 

• ล่องเรอืบาโตมูซ ชมทศันียภาพสองฝ่ังอนังดงาม 
• น่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่ สถานีแพลน เดล ไอกุย ดูมดิ ิ

• ขึน้ลฟิตไ์ปยงัยอดเขาสูงสุดของ เขามงบล็อง 
• ชม พระราชวงั เชอนองโซ ปราสาทเชอนงโซ 
• ชม พระราชวงัแวรซ์าย อนัยิง่ใหญ่และสวยงาม 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เมอืงอาบูดาบ ี
 
17:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์R 

สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
20:25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY401 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 06.30 ชม.) 
 
23:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ง ใชเ้วลา 

02.40 ชม.) 
 
วนัที ่2  เมอืงอาบูดาบ ี- เมอืงเจนีวา (สวติเซอรแ์ลนด)์ - เมอืงอานซ ี(ฝร ัง่เศส) 
 
02:35 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบิน Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY051 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 06.50 ชม.) 
 
07:25 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน เมอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร ใหท่้านไดท้ าภาระกจิส่วนตวั Refresh กนัที่สนามบิน น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอานซ ีAnnecy 
ประเทศฝร ัง่เศส อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช ือ่เสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของฝร ัง่เศส โดยตวัเมืองตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของทะเลสาบอานซ ีAnnecy Lake ของฝร ั่งเศส หรอืทะเลสาบเจนีวา Geneva Lake ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์และอยู่ห่างจากกรุงเจนีวา Geneva ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 45 กม. ประมาณ 
1 ช.ม.) เมอืงอานซ ีเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั Haute-Savoie บรเิวณใจกลางเมอืงน้ันถอืว่าเป็น
ส่วนที่โดดเด่นของเมือง เน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นที่ต ัง้ของ ปราสาทโบราณ 
Annecy Castle จากศตวรรษที ่14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมืองไฮไลทท์ี่ส าคญัอยู่ทีใ่จกลาง
คลองซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ ปาเลสเ์ดอไลล ์Palais d'Isle หรอื คุกเก่า เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงอานซ ีและเป็น
หน่ึงในอนุสรณส์ถานทีถู่กถ่ายภาพมากทีสุ่ดของฝร ัง่เศส เป็นปราสาทโบราณทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1132 ตวั
อาคารมีรูปทรงสามเหลี่ยมคลา้ยหวัเรอืโบราณที่ทอดสมออยู่ในแม่น ้า และถูกประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรยี ์
ประวตัศิาสตรใ์นปี 1900 

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง Thones ประเทศฝร ัง่เศส (20 นาที) ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ Haute-Savoie ของ
ภูมิภาค Auvergne Rhone-Alpes ประชากรของ Thones ประมาณ 7,000 คน มีพืน้ทีท่ีก่วา้งซึง่รวมถงึ
เขต Annecy ซึง่อยู่ห่างออกไปเพยีงสบิหา้กโิลเมตรท าใหป้ระชากรของทัง้ภูมภิาคสูงกว่าน้ันเล็กนอ้ย แม่น ้า 



3 | ห น้ า  
 

Fier ไหลผ่าน Thones และเมืองนีเ้ป็นที่รูจ้กักนัดีว่าเป็นเมืองหลวงของชสี Reblochon และ Chevrotin 
ซึง่เป็นอาหารโปรดของทอ้งถิน่ นอกจากนีย้งัมแีหล่งท่องเทีย่วและสิง่ทีน่่าสนใจมากมาย น าชมรอบเมอืงและ
เดินเล่นชมความเป็นอยู่และผูค้นน่ารกัของเมืองนี้ ไดน้ าท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ ์มงบล็อง 
Chamonix Mont-Blanc (ระยะ 85 กม./1.30 ชม.) ชือ่ย่อทีใ่ครๆ เรยีกกนัว่า "ชาโมนิกซ"์ มีช ือ่เล่นว่า 
"The White Lady" La Dame Blanche หรอื ภูเขาสขีาว เหตุมาจากยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้
ปี  เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝร ั่ง เศส France มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติาล ีตัง้อยู่ในแควน้ โอแวน โคญแอลป์ Auvergne Rhone Alpes เมือง
ชาโมนิกซถ์ูกลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ซึง่หน่ึงในยอดเขาที่โด่งดงัที่สุดคือ ยอดเขามงบล็อง Mont Blanc 
ประกอบไปดว้ยหมู่บา้นเล็กๆทัง้หมด 16 หมู่บา้น เมืองชาโมนิกซแ์บ่งเขตแดนกบัเมอืง Saint Gervais Les 
Bains และทัง้ 2 เมืองก็ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองที่สูงที่สุดในประเทศฝร ัง่เศส หรอื หลงัคาแห่งทวปี
ยุโรป นักท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลกมกัจะนิยมเดนิทางมาเล่นสกแีละพาราไกลดงิ Paragliding กนัทีน่ี่เป็น
จ านวนมาก กลางหมู่บา้นมี แม่น ้าอารฟ์ Arve River แม่น ้าสายเล็กๆ ใสสะอาดทีไ่หลผ่านตวัใจกลางเมือง 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั อนุสาวรยีผู์พ้ิชิตยอดเขามงบล็อง Jacques Balmat & Michel 
Gabriel Paccard Statue เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม ปี 1786 ไดม้ชีายชาวชาโมนิกซ ์2 คนนามว่า Jacques 
Balmat และ Michel Gabriel Paccard เป็น 2 คนแรกทีพ่ิชติยอดเขามงบล็องไดส้ าเรจ็ และทีจ่ตัุรสักลาง
เมอืงก็ไดส้รา้งรูปป้ันของ Jacques Balmat ยนืคู่กบั Horace Bénédict de Saussure เอาไวโ้ดยทัง้คู่หนั
หนา้ออกไปทางเทอืกเขาทีอ่ยู่ไกลสุดสายตา Jacques คอืชายคนทางซา้ย ส่วนคนทางขวาทีถ่อืไมแ้ละอกี
มือหน่ึงก าลงัชีไ้ปยงัยอดเขาอนัไกลโพน้น้ันคอื Horace นักธรรมชาตินิยมชาวสวิตเซอรแ์ลนดท์ี่ตอ้งการ
ศกึษาเกีย่วกบัพชืบนเทอืกเขาแอลป์ ผูท้ีจ่่ายเงนิใหแ้กค่นทีส่ามารถพชิติยอดเขามงบล็องไดส้ าเรจ็ 
 
 

 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Mercure Chamonix Les Bossons Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  ซาโมนิกซ ์มงบล็อง - พชิติเทอืกเขา Mont Blanc - เมอืงฟรบูิรก์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเทีย่วพชิติ เทอืกเขามงบล็อง Mont Blanc เทอืกเขาทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป เดนิทางสู่ สถานีกระเชา้

ไฟฟ้าเทเลเฟียลคี เดล ไอกุย ดู มดิ ิTelepherique de l'Aiguille du Midi Station และน าท่าน 
น่ังกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึน้สู่ สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ Plan de l'Aiguille Station ที่
ระดบัความสูง 2,317 เมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท ีในชว่งที ่1) น าท่านเดนิทางจาก สถานีแพ
ลน เดล ไอกุย ดู มิดิ Plan de l'Aiguille Station เพื่อน่ังกระเชา้ไฟฟ้าต่อ สู่ สถานีไอ กุย ดู มิดิ 
Aiguille du Midi Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท ีในชว่งที ่2)  ทีค่วามสูง 3,777 เมตร ให ้
ท่านไดต้ืน่เตน้หวาดเสยีวกบัการยนืบนกระจกใสยืน่ออกไปจากหนา้ผาทีสู่งกว่า 1,000 เมตร A Step Into 
The Void หรอื เลือกขึน้ลิฟตไ์ปยงับนจุดสูงสุดของ ยอดเขามงบล็อง Mont Blanc ตั้งอยู่บรเิวณ
พรมแดนระหว่างประเทศฝร ัง่เ  ศสกบัประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 
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4,810 เมตร ทัง้ "มงบล็อง" และ "มอนเตเบยีนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสขีาว" สภาพทั่วไปของยอด
เขามรีอ่งรอยการกดัเซาะของธารน ้าแข็ง ยอดเขามงบล็องมรูีปรา่งยอดขรุขระ เพราะเกดิจากการโกง่ตวัของ
แผ่นเปลอืกโลก 2 แผ่นคอื แผ่นแอฟรกิากบัแผ่นยูเรเชยี แต่หนิบรเิวณทีโ่ก่งตวักลบัเป็นหนิทรายกบัหนิปูน 
ยอดเขาสูงบรเิวณเทอืกเขาแอลป์จงึสกึกรอ่นไดง้่าย จงึเป็นสาเหตุใหย้อดเขามงบล็องก็มียอดแหลมขรุขระ 
เพราะโดนสภาพอากาศและธารน ้าแข็งกดักรอ่นมาเป็นเวลานานหลายลา้นปี สภาพภูมอิากาศของยอดเขาม
งบล็องเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนียน บนยอดมหีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่ าคญั
ของอติาลแีละฝร ัง่เศส  

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนยอดเขา) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขา ** กรณีคณะไม่สามารถขึน้ชม ยอดเขามองบล็อง
ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง
ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** ไดเ้วลา
เดนิทางสู่ เมอืงฟรบูิรก์ Fribourg (140กม./2ชม.) ฟรบูิรก์เป็นเมืองเก่าอายุกว่าพนัปี สรา้งขึน้ตัง้แต่ราว
ศตวรรษที ่12 มแีม่น ้าลอ้มรอบถงึ 3 ดา้น ในยุคน้ันจงึเป็นชยัภูมทิีเ่หมาะสมในเรือ่งการศกึสงคราม ตัง้แต่อยู่
ไม่ไกลจาก กรุงเบริน์ Bern เมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนดใ์นปัจจบุนั แต่มขีนาดเล็กกว่ามาก ไฮไลตท์ีเ่ทีย่ว
ในเมืองนีม้ีอยู่ไม่กีแ่ห่งโซนเมืองเก่าแถวน้ันจะมี มหาวิหารเซนตนิ์โคลสั Saint Nicolas สูงเด่นเป็น
ตระหง่านทีสุ่ดในเมอืง เราสามารถขึน้ไปบนหอคอยดา้นบนเพือ่ชมววิไดโ้ดยตอ้งเสยีค่าเขา้ชม แต่ส าหรบัตวั
วิหารดา้นในเขา้ไปไดฟ้ร ีในขณะที่ใกล ้ๆ  วิหารเป็นถนนที่มีตรอกซอกซอย ตามทางเราก็จะเห็นน ้าพุเป็น
ระยะๆ ซึง่โดยรอบก็จะมรีา้นรวงมากมายใหก้นิใหช้อ้ปและเดนิเล่นชวิๆ 

 
 

 
 



5 | ห น้ า  
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  NH Fribourg Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4  เมอืงฟรบูิรก์ - กอลมาร ์- สตราบูรก์ - มหาวหิารแห่งสตราซบูร ์- เมอืงโชมงต ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกอลมาร ์Colmar (190 กม./2.30 ชม.) เมืองท่องเทีย่วยุคกลางทีม่ีช ือ่เสียง
และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอ-แรง็ (Haut-Rhin) ในแควน้อาลซสั Alsace โดยตวัเมืองน้ันตัง้อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝร ัง่เศส เมืองกอลมาร ์เมืองทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่ง
ไวนแ์ห่งอาลซสั” Capitale des Vins d’Alsace นอกจากนีย้งัเป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีงในการอนุรกัษเ์มืองให ้
ยงัคงเป็นเมอืงที ่มลีกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมอืงเกา่ทีเ่รยีงราย
ไปดว้ยเรอืนไมโ้บราณ รา้นคา้โบราณ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศยัทีค่ง
สภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลางเมอืงแห่งนีถู้กจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ เมอืงหน่ึงของประเทศฝร ัง่เศส 
และเป็นสถานทีท่ีคู่่รกัมกัจะใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั สิง่ทีน่่าประทบัใจของเมอืงกอลมาร ์ก็
คอื ไรอ่งุ่นจ านวนมาก เคยีงคู่ไปกบัอุตสาหกรรมการผลติไวนช์ ัน้เยีย่ม และบรรยากาศทีส่วยงาม ซึง่ท าใหท้ีน่ี่
กลายเป็นอกีหน่ึงสถานทีแ่สนโรแมนตกิในฝันของใครหลายคน 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางต่อสู่ เมอืงสตารสบู์รก์ Strasbourg (70กม./1ชม.) ตัง้อยู่ในแควน้อาลซสั ของจงัหวดับา-แร็ง 

ประเทศฝร ัง่เศส บรเิวณฝ่ังแม่น ้าอลี ทีใ่กล ้ๆ ชายแดนประเทศเยอรมนี ดว้ยความทีเ่ป็นเมอืงตรงพรหมแดนใน
อดตีจงึเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางยุทธศาสตรเ์ป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัมกีลิน่อายความเป็นเยอรมนัแทรกอยู่
หลายๆ อย่างจนไดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสองวฒันธรรม ทีโ่ดดเด่นมากทีสุ่ดคงหนีไม่พน้การเป็นเมอืงหลวงของ
ตลาดครสิตม์าสในฝร ัง่เศสเลยก็ว่าได ้สิง่ทีข่ึน้ช ือ่สุดของทีน่ี่น่ันก็คอื ไวนข์าว ทีไ่ดร้บัดา้นรสชาตเิป็นอนัดบั
ตน้ๆ ของโลก และขนมอบ kong รูปทรงเหมอืนรูประฆงัคว ่า ทีไ่ดร้บัความนิยมทานกนัมากๆ ในชว่งเทศกาล
ครสิตม์าสก็มีตน้ก าเนิดมาจากเมืองนี ้ยงัเป็นหน่ึงในแลนดม์ารค์ส าคญัทีสุ่ดของเมอืงนี ้ทีม่ีความงดงามและ
ความน่าสนใจในหลายๆ จุด คุณสามารถชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนต่างๆ ใน เมืองสตารส ์
บูรก์ไดท้ัง้การเดินเทา้และล่องเรอืก็ไดเ้พราะ Petite France ตัง้อยู่รมิแม่น ้าสายส าคญัของฝร ัง่เศส จดัว่า
เป็นเมืองที่มีเอกลกัษณไ์ม่เหมือนใคร อีกทัง้ยงัไดร้บัการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ดว้ย 
Petite France หรอืในชือ่ภาษาองักฤษว่า “Little France” เป็นย่านเก่าแก่ที่ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกของ
ประเทศฝร ัง่เศส ทีเ่กาะใหญ่ กรอ็งดลี Grande Ile บนถนน Rue Des Moulins พืน้ทีป่ระวตัศิาสตรแ์ห่งนี้
ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าอิล River III ทัง้สี่ดา้น นับว่าเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวของเมืองสตราสบู์รก์ที่มี
ช ือ่เสยีงอย่างมาก ในอดตีฝร ัง่เศสนอ้ยนีเ้ป็นแค่ย่านทีม่ีแต่ความเสือ่มโทรมเพราะเป็นเมืองทีม่ีแต่โรงส ีและ
โรงงานฟอกหนังซึง่แน่นอนว่าส่งผลท าใหร้ะบบน ้าเน่าเสยีมกีลิน่เหม็น แต่ต่อมาไดม้กีารปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดย
ของเมืองใหม่ และเปลี่ยนใหท้ี่ น้ันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยม มหาวิหารแห่งสตราซบูร  ์
Cathedrale Notre Dame de Strasbourg เป็นมหาวหิารแห่งแรกของฝร ัง่เศสทีส่รา้งขึน้มาในรูปแบบ
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สไตลโ์กธกิ Gothicสถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่งนีไ้ดร้บัการจดขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกว่าคอืวิหารที่
มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวนัตกโดยองคก์รยูเนสโกมาแลว้ Strasbourg Cathedral เป็นอนุสรณ์
สถานทางประวตัิศาสตรท์ี่มีความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ ถือเป็นมหาวิหารแห่งพระแม่มารยีท์ี่ใช ้
ประกอบพิธกีรรมทางศาสนาของนิกายโรมนัคาทอลิก มหาวิหารแห่งนีต้ ัง้อยู่ที่แควน้กร็องแต็สต ์บนเกาะ
กรอ็งดลี เมอืงสตราซบูร ์ประเทศฝร ัง่เศส เป็นโบสถท์ีใ่ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 400 ปี สรา้งจากหนิทรายชมพูอม
แดงโดยท าการสรา้งขึน้คร ัง้แรกในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1439 โดยมีนาย เอรอ์วิน ฟ็อน 
ชไตนบ์คั สถาปนิคชาวเยอรมนัเป็นผูอ้อกแบบ วิหารนอรท์-ดามสตราซบูรม์ีความสูง 142 เมตร กวา้ง 
51.50 เมตร และยาว 110 เมตร จดัเป็นวิหารทีสู่งเป็นอนัดบัหกของโลกเลยทเีดยีว ซึง่เดมิน้ันยอดมหาวหิาร
นี้จะสรา้งขึน้ทัง้สองขา้งแต่ตวัอาคารไดเ้กิดทรุดตวัขึน้ก่อน จึงท าใหเ้หลือยอดวิหารเพียงขา้งเดียวเป็น
เอกลกัษณ ์และดว้ยความสูงของยอดวิหาร ซึง่ในแต่ละปีเฉลี่ยแลว้มีนักท่องเที่ยวเขา้มาเยี่ยมชมสูงถึง 
4,000,000 คน ไดเ้วลาเดนิทางต่อสู่ เมอืงโชมงต ์

 

 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Grand Hotel Terminus Reine หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่5  เซเมอร ์ซอง อุกซวัว ์- พระราชวงั ฟองแดนโบล  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่ เมอืงเซเมอร ์ซอง อุกซวัว ์Semur-en-Auxois เป็นเมืองทีง่ดงามประหน่ึงหลุดออกมาจาก
เทพนิยาย ตัง้อยู่ในเขตแควน้ Burgundy ทางตอนกลางของฝร ัง่เศส มีบรเิวณทีต่ดิกบัแม่น ้า Armançon 
ตวับา้นเรอืนมีลกัษณะแบบบา้นสไตลฝ์ร ัง่เศสในแถบชนบทยุคกลาง ตัง้เรยีงรายกนัอย่างน่ารกัมีเสน่หแ์บบ
สุดๆ ยิ่งถา้มองจากมุมที่ต ัง้มีแม่น ้าผ่าตรงกลางมีสะพาน Le pont Joly เชือ่มสองฝ่ังยิ่งเป็นมุมไฮไลทท์ี่
ถ่ายรูปออกมาปังมากๆ เดมิทเีมอืงแห่งนีเ้ป็นป้อมปราการชว่งมสีงครามท าใหม้กี าแพงขนาดใหญ่ลอ้มรอบทัง้ 
4 ดา้น พอรวมๆกบับา้นเรอืนที่ยงัคงรกัษาความโบราณไดอ้ย่างด ีและยงัมีรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นจ าหน่าย
สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ ถอืไดว้่าเป็นเมอืงเล็กๆทมีเีสน่หท์ีน่่าคน้หาไม่แพเ้มอืงอืน่ๆ เลยทเีดยีว 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ เมอืงฟงแตนโบล Fontainebleau เป็นเมืองทีด่งัมากและมีป่าไมส้วยงามเนือ้ทีไ่ม่ต ่ากว่าแสน

ไร ่มีปราสาท Chateau de Fontainebleau ทีเ่คยเป็นพระราชวงัทีป่ระทบัสรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 
12 จกัรพรรดนิโปเลยีน โบนาปารต์ ก็เคยประทบัทีน่ี่ และถูกลม้ลา้งอ านาจทีน่ี่ดว้ย เมืองนีเ้คยเป็นทีต่ ัง้ของ
องคก์ารนาโตยาวนานถึงยี่สิบปี และยงัมีฐานทพั ปืนใหญ่ และกองทหารมา้ที่น่ี เชดิชใูหเ้มืองนีก้ลายเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัแห่งหน่ึง น าท่านเขา้ชม พระราชวงั ฟองแดนโบล Chateau 
de Fontainebleau พระราชวงัหลวงทีใ่หญ่ทีสุ่ดพระราชวงัหน่ึงของฝร ัง่เศส ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1981 พระราชวงัแห่งนีม้ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่าแปดรอ้ยปี โดย
เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่ยุคกลาง และมกีารบูรณะปรบัปรุงตกแต่งโดยกษตัรยิข์องฝร ัง่เศสอกีหลายพระองค ์ท าให ้
พระราชวงัมลีกัษณะของศลิปะทีห่ลากหลายแต่ก็มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนกลายเป็นสญัลกัษณข์องยุคเรอเน
ซองซ ์ภายในมกีารตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม ภายนอกก็ลอ้มรอบดว้ยสวนสวยเขยีวขจ ีไดเ้วลาเดนิทางต่อสู่ 
เมอืงตูร ์Tours ในเขตแม่น ้าลวัรท์างตอนเหนือและแม่น ้าแชรท์างตอนใต ้มีประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่ยาวนาน 
จตัุรสัเมอืงเกา่ เรยีงรายไปดว้ยบา้นกึง่ไมซ้งุทีส่รา้งมาตัง้แต่สมยัยุคกลาง  

 
 

 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Alliance Hotel Tours  หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่6  พระราชวงั ซอ๊งบอรด์ - พระราชาวงั เชอนองโซ - เมอืงเลอม็อง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เดนิทางสู่ พระราชวงัชองบอรด์ Chateau de Chambord มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้าลวัร ์มแีม่น ้าสายยาว
ที่สุดของฝร ัง่เศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรอืชาโต ของกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ใน
จ านวนทัง้หมดปราสาทชองบอรด์ นับเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักท่องเทีย่ว พระเจา้ฟรอง ซวัสท์ี ่1 ทรง
โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1519 หลงัน าทพัไปชนะอติาลทีีเ่มืองมิลาน เพือ่ไวร้บัรองพระสหาย และไวเ้ป็นที่
ประทบัเมือ่มาล่าสตัว ์

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงั เชอนองโซ ปราสาทเชอนงโซ Chateau de Chenonceau สรา้งบนฝ่ัง

แม่น ้าแชร ์และสรา้งมาก่อนที่จะมีหลกัฐานทางเอกสารเมื่อศตวรรษที่11 ออกแบบโดยฟิลแบรตเ์ดอลอรม์ 
สถาปนิกเรอเนซองส ์ตระกูลเมเนียร ์ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่าง
สถาปัตยกรรมกอธคิและสถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยุคกลาง
ลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่นดว้ยหนา้ต่าง
ประดบักระจกส,ี หอ้งบรรทม, หอ้งกรนีเป็นลกัษณะศลิปะแบบกอธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรบัรอง, หอ้งบรรทม
พระเจา้ฟรองซวัสท์ี่1, หอ้งพระเจา้หลุยสท์ี1่4 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเลอม็อง Le Mans เมืองหลวงของ
จงัหวดัซารต์แควน้เปอเีดอลาลวัร ์เมอืงยอดนิยมทีจ่ดัรายการแข่งขนัรถยนต ์24 Hours of Le Mans และมี
การจดัต่อเน่ืองในทุกปีมาตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1923 

 
 

 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Mercure Le Mans Centre Hotel หรอืเทยีบเท่า  



9 | ห น้ า  
 

วนัที ่7  เมอืงเลอม็อง - มหาวหิารมงแซงมเิซล - เมอืงปารสี 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ มงตแ์ซงตม์เิชล Mont Saint-Michel (ระยะทาง180 กม./2.40 ชม.) ทีต่ ัง้ของศาสนสถานที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรปเทยีบไดก้บัมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแควน้นอรม์งัด ี
สถานที่แห่งนีไ้ดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตดิอนัดบั 3 ของฝร ัง่เศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายน ์มงต ์
แซงต-์มิเชล สรา้งมาหลายยุคหลายสมยัเปลีย่นแปลงรูปแบบ ตลอดการสรา้งจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกาย
เบเนดกิตนีจากวหิารแซง็-ว็องดรยีไ์ดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึน้ใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตวัวหิารตัง้อยู่บน
ฐานหนิแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดบัน ้าทะเล 75 เมตร จากน้ันมกีารสรา้งต่อเตมิหลายยุคหลายสมยั เมือ่
คร ัง้ทีแ่ควน้นอรม์งัดเีจรญิรุง่เรอืง 

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางสู่ เมอืงปารสี (ระยะทาง 360 กม./4.30 ชม.) เมืองหลวงแสนสวยของฝร ัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน 

บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝร ัง่เศสบนใจกลางแควน้อลี-เดอ-ฟรองซ ์มหานครปารสีคอืเมืองยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ดว้ยความงามของสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตรท์ี่น่าสนใจ หรอื
เร ือ่งราวของแฟช ัน่ ดีไซนเ์นอรท์ีม่ีช ือ่เสยีง เชญิเต็มอิม่สนุกไปกบัการซือ้ของ และเดินท่องไปบนถนุนเสน้
ต่างๆ ของเมอืงปารสี 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Mercure Paris Velizy Hotel หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่8  เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย - หอไอเฟล - ประตูชยัฝร ัง่เศส - ถนนฌ็องเซลเิซ ่- ล่องเรอื 

บาโต มูช 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรช์ายส ์น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย Versailles Palace เพื่อชม
ความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร และสวยงามทีสุ่ดในโลกซึง่ไดร้บั
การตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบั
ประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆ และเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีอาท ิหอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, 
หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรือ่งราวและความเป็นมาในอดตี
อนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี ้
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านถ่ายรูปจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุด คือ ลานหน้าปราสาท Palais de Chaillot ใกล ้ๆ  กบัสถานี 

Trocadéro จากมุมนี ้จะเห็นภาพหอไอเฟลแบบเต็มจอ ไม่มีตน้ไม ้เสาไฟฟ้าบงัใหเ้สยีอารมณ ์ใหท่้านได ้
แอ็คท่ากนัสุดชวีิต ท่าพิงหอ แบกหอ จบัหอ แลว้แต่ใครจะครเีอท หอไอเฟล Eiffel Tower หอคอย
โครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนชอ็งเดอมาร ์บรเิวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารสี หอไอเฟลเป็นสญั  ลกัษณข์องประเทศ
ฝร ัง่เศสทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหน่ึงในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย หอไอเฟลเป็นหน่ึง
ในสิ่งก่อสรา้งที่โด่งดงัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้ช ือ่ตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล ผูเ้ป็นทัง้
สถาปนิกและวศิวกรช ัน้น าของฝร ัง่เศส หอไอเฟลถูกสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องงานแสดงสนิคา้โลก 
ในปี ค.ศ. 1889 Exposition universelle de Paris de 1889 หอคอยสูงงดงามแห่งนีเ้ป็นดาวเด่นทีส่รา้ง
ความประทบัใจแก่ผูร้ว่มงาน ซึง่ต่อมาไดรู้จ้กัในนามหอไอเฟล นับตัง้แต่น้ันไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณข์อง
กรุงปารสี และในปี พ.ศ. 2549 นักท่องเที่ยวกว่า 6,719,200 คนไดเ้ขา้เยี่ยมชมสถานที่แห่งนี ้และกว่า 
200,000,000 คนตัง้แต่เร ิม่ก่อสรา้ง ส่งผลใหห้อไอเฟลเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ีคนเขา้ชมมากทีสุ่ดต่อปีอีกดว้ย 
หอไอเฟลสูง 324 เมตร 1,063 ฟุต หรอืสูงเท่ากบัตกึ 81 ช ัน้ เมือ่หอไอเฟลสรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 
1889) หอไอเฟลกลายเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในโลกแทนทีอ่นุสาวรยีว์อชงิตนั และไดค้รองต าแหน่งนีม้า
เร ือ่ยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ก็ไดเ้สียต าแหน่งใหแ้ก่ตกึไครสเ์ลอร ์319 เมตร หรอื 1,047 
ฟุต ทีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ หอไอเฟลเป็นสิง่ปลูกสรา้งสูงทีสุ่ดในกรุงปารสี ผ่านชมลาน จตัุรสัคองคอรท์ สถานทีซ่ ึง่
เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต ชม ประตูชยั อารก์ เดอ ทรยีงฟ์ 
เดอ เลตวล หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ประตูชยัฝร ัง่เศส เป็นอนุสรณส์ถานทีส่ าคญัในกรุงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 
ตัง้อยู่กลางจตัุรสัชารล์ เดอ โกล หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนาม จตัุรสัแห่งดวงดาว Place de l'Étoile อยู่ทางทศิ
ตะวนัตกของช็องเซลีเซประตูชยัแห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ที่ไดร้ว่มรบเพื่อประเทศ
ฝร ัง่เศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย 
ประตูชยันีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแกนกลางอนัเกา่แก ่L'Axe historique ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภณัฑ ์
ลูฟวรไ์ปยงัชานกรุงปารสี ออกแบบโดยฌ็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝร ัง่เศส
ก าลงัต่อสูก้บัทหารเยอรมนัเต็มไปดว้ยเครา และใส่เกราะเป็น สญัลกัษณเ์พือ่เป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์
สถานจนกระทั่งสงครามโลกคร ัง้ที ่1 อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนฌ็องเซลเิซ ่Champs Elysees ตัง้อยู่เขตที ่8 
ของกรุงปารสี เป็นหน่ึงในถนนทีม่ีช ือ่เสยีงโด่งดงัในฝร ัง่เศส สวรรคข์าชอ้ป ย่านศูนยก์ารคา้ระดบัพรเีมียม 
แหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทุกแบรนดร์า้นอาหารที่มีความหรูหราอลงัการและอีกมากมายที่สรา้ง
ความตืน่ตาตืน่ใจตลอดสองขา้งทาง ถอืว่าเป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญัของกรุงปารสี และยงัถูกจดัอนัดบัใหแ้ป็น
ถนนที่สวยที่สุดในโลก น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอื ใหท่้าน ล่องเรอื บาโต มูช Bateaux-Mouches ชม
แม่น ้าแซน หน่ึงในกิจกรรมในการชมเมืองปารสีที่นักท่องเที่ยวหลายคนชืน่ชอบ ของนครปารสีชม
ทศันียภาพสองฟากฝ่ัง และสถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่างๆ 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Mercure Paris Velizy Hotel หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่9 ปารสี - มงมาทร ์- พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์- หา้งลาฟาแยตต ์- อาบูดาบ ี
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารพระหฤทยัแห่งมงมาทร ์The Basilica Of The Sacred Heart Of 
Paris เป็นโบสถแ์ละมหาวหิารรองในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดของกรุงปารสี  
สูงกว่า 130 เมตรซึง่นับว่าเป็นภูเขาทีสู่งทีสุ่ดของปารสี ท าใหส้ถานทีท่่องเทีย่วเเห่งนีน้ั้นโดดเด่นเป็นอย่าง
มาก เเละท าใหนั้กท่องเทีย่วสามารถชมความงดงามของกรุงปารสีไดอ้ย่างชดัเจนเเละสวยงามอย่างมาก เเถม
มบีรรยากาศทีเ่เสนจะโรเเมนตกิ  มหาวหิารพระหฤทยัแห่งมงมาทร ์น้ันสรา้งขึน้มาเพือ่อุทศิเเด่พระหฤทยัของ
พระเยซ ูโดยถูกออกเเบบโดย โปล อะบาด ีซึง่เป็นสถาปนิกทีช่นะการออกเเบบจาก 77 สถาปนิกทีส่่งผลงาน
เขา้มาประกวด เร ิม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ.1875 เเละเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1919 เเต่ระหว่างการก่อสรา้งน้ันก็มี
เหตุการณท์ีท่ าใหก้ารก่อสรา้งตอ้งล่าชา้ลงทัง้สงครามโลกคร ัง้ที ่1 เเละการเสยีชวีติลงของ โปล อะบาด ีจน
ตอ้งใหส้ถาปนิกอกี 5 คนมาสานงานต่อ โดยมีรูปเเบบสถาปัตยกรรมในเเบบโรมนั-ไบแซนไทน ์ที่นับว่ามี
ความเเตกต่างเเละเเปลกใหม่อย่างมากในยุคน้ัน โดยมีการออกเเบบที่เนน้ไปทางชาตนิิยมอย่างมาก ซึง่มี
การใส่รายละเอยีดลงในตวัของมหาวหิารเเห่งนีเ้ป็นอย่างยิง่ 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์Louvre Museum เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีช ือ่เสียงโด่งดงัที่สุดของเมือง
ปารีส จากผลงานที่จ ัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็นพิพิธภัณฑท์ี่มี
ความส าคญัระดบัโลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 ก่อนทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวงัหลวง ในปัจจุบนั
พิพิธภณัฑล์ูฟร ์Louvre Museum เป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาผลงานศลิปพทีท่รงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 
ชิน้ แต่น ามาจดัแสดงใหช้มเพียง 40,000 ชิน้เท่าน้ัน ชมผลงานภาพวาด Mona Lisa ผลงานโด่งดงัของ 
Leonardo da Vinci ศลิปินชาวตาเลยีนชือ่ โมนาลซิา่ เป็นภาพวาดหญงิสาวทีถ่่ายทอดอารมณไ์ดอ้ย่าง
หลากหลาย จุดเด่นตรงรอยยิม้ที่มุมปาก และดวงตาที่มีเสน่หร์าวกบัมีชวีิตสามารถมีปฏิสมัพนัธก์บัผูช้ม
ศิลปะชิน้นีไ้ด ้ถ่ายรูปกบัพีระมิดแกว้ขนาดใหญ่สญัลกัษณท์ี่เด่นสง่าตัง้อยู่ดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์
หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หา้งลาฟาแยตต ์Galeries Lafayette Haussmann  เป็นหา้งหรูที่มี
ช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีแ่มว้่าเราจะไม่ไดต้ ัง้ใจไปช ้
อปป้ิงแบรนดเ์นมก็ยงัควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ด ีตัง้อยู่บนถนนโฮสมานน ์Boulevard Haussman ใน
กรุงปารสี ใกลก้บัโรงโอเปรา่การนิ์เยร ์Opera Ganier เปิดใหบ้รกิารคร ัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะ
มาเป็นหา้งสรรพสินคา้แฟช ัน่ช ัน้น าของโลกอย่างทุกวนันีแ้ต่ก่อนเป็นแค่รา้นคา้ขายเสือ้ผา้เล็กๆ ที่หวัมุม
ถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้ีการขยบัขายพืน้ที่เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้
ที่มาจบัจ่ายใชส้อย เพราะในแต่ละวนัมีลูกคา้เขา้ออกที่หา้งนีเ้ฉลีย่แลว้ 1 ลา้นคนต่อวนัเลยทเีดยีว มีเนือ้ที่
ทัง้หมดราวๆ 500,000 ตร.ม. ทัง้หมด 5 ช ัน้ ในปี 2009 มบีนัทกึว่าเป็นปีทีม่ยีอดขายสูงสุดมากถงึ 2,554 ยู
โร หรอืคดิเป็นเงนิไทยก็ประมาณ 102,100 บาท ซึง่ในปัจจุบนั Galleries Lafayette มีสาขาแบ่งอยู่ตาม
เมืองใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศ และนอกประเทศ รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แห่ง ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน ชารล์ 
เดอ โก Charles De Gaulle Airport ประเทศฝร ัง่เศส 

  
 

 
 
21:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาบูดาบี ประเทศสหรฐัเอมิเรตส ์โดยสายการบิน Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY038 (ใชเ้วลาบนิ 6.45 ชม.) 
 
วนัที ่10 เมอืงอาบูดาบ ี- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
06:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อาบูดาบ ีประเทศสหรฐัเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง ใชเ้วลา 02.05 ชม.) 
 
08:45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY408 (ใชเ้วลาบิน 

06.40 ชม.) 
 
18:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
ฝร ัง่เศส 

เดอืน  พฤษภาคม 
06 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 * วนัวสิาขบูชา 75,900 75,900 74,900 12,900 รวมแลว้ 

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Etihad Airways 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
• ค่าวซีา่นักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยืน่ (ค่าวซีา่อาจมกีารเปลีย่น

แปลขึน้ลงตามอตัราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 Euro /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
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• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
• กรณี ไม่มวีซีา่ หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษิทัด าเนินการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ท่านละ 4,000 บาท  
• กรณีที ่ยงัไม่ออกต ัว๋ และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 
• ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิส่วนทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 

วนั หลงัจากวนัทราบผล  
• กรณีที่ ออกต ั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการหัก

ค่าธรรมเนียมตามราคาจรงิ 
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• กรณี วซีา่ไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 
• การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วี
ซา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

• กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวีซา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลวีซา่ของท่านไม่ผ่าน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตฝร ัง่เศส 
 
สถานทีต่ดิต่อ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 
15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลทัว่ไป 
• หนังสอืเดนิทางมีอายุเหลอืนับจากวนัเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 

6 เดอืน (ถา้ท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
• รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรบั

ปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่
เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

• ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
• กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ/เบอรบ์า้น/เบอรท์ีท่ างาน/ที่

อยู่ เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 
• กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  
• ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  
• หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกนั) 

1. หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 
ระบุ ชือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับจาก
วนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 
1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มี อายุไม่
เกนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทูตในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่านั้น ** 

• หนังสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัทั่วไป ใชห้นังสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีท าธรุกจิส่วนตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่สามารถใช ้

ส าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทั่วไป และขอเพิม่เตมิดงันี)้  

• หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่านั้น  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี)้ 

• หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง ไม่ตอ้งท า)  
• หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
• กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสูตบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
• ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
• ใบรบัรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 
• กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
• หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  
• ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
• กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรต์จีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันั้นตอ้ง

เปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) กอ่น  
• ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ (ระยะเวลาในการ

พจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 
 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่จดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเชน่กนั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  ฝร ัง่เศส 
***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 

     ประเทศ     
4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด)     

  
   
รหสัไปรษณีย ์  
4.1 ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   
 4.4 มอืถอื    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เล่ม      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
        เหตุผลในการเดนิทาง   

8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   
8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเมื่อ   
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8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้คร ัง้ล่าสุด   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตุในการถูกปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษิทัทีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ร ิม่การท างาน   
11.3 ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน   

12. ท่านมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   
12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานทีท่่านท า     บาท 
14. ท่านมรีายรบัจากแหล่งอืน่ๆหรอืไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ท่านไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เล่นแชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวน              ❍ ไม่ม ี
16. ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่  
17. ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเท่าไหร ่  
18. ในการเดนิทางคร ัง้นีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน   
19. ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ เชน่ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   
20. ถา้มคีนจ่ายใหท้่านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร ่  
21. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส   
22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของคู่สมรส  
 
  

 
กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
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ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกุล ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


