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 มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลอืล้น 
- หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
- ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส 
- มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ต้ังของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป 
- พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
- ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. 
- ย่านมงมาร์ต ย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศส 
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วันท่ี1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)         
22.00 น.  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 4 

เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย Thai Airways เจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกด้าน
เอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

วันท่ี2 เมืองปารีส – มงต์แซงต์มิเชล - ชมรูปปั้นทองของนักบุญมิเชล 
00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชา เดอ โก ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ยวบินที่ TG930 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) (ใช้เวลาเดินทาง 12 
ช่ัวโมง 

 
 
 
 
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชา เดอ โก ประเทศฝร่ังเศส (ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่า

เมืองไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ต้ังของศาสน
สถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บน
เกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่ง
ในมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝร่ังเศส 
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงแซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลาย
สมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจน ปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหาร
แซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เปน็อารามขนาดใหญ่ ตัววิหารต้ังอยู่บนฐาน
หินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสร้างต่อเติมหลายยุค
หลายสมัย เม่ือคร้ังแคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านได้เดินขึ้นไปสู่บนยอดวิหารเพื่อ ชมรูปปั้นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย 
เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเป็น
หมู่บ้านชุมชน บ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให้บรรยากาศ
คลาสสิก ปัจจุบันส่วนดัดแปลงเป็นร้านรวงขายของที่ระลึกเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เลือกซ้ือ
สินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน 
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เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Mercure Le Mans Centre หรือระดับใกล้เคียง   

วันท่ี3 มงต์แซงต์มิเชล – เมืองปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม. 

นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์
อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้าสมัยแห่งหนึ่ง ของโลก ท่ีทรงด้วย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีส
เป็นหนึ่งในเมืองท่ีสำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าชม ความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ท่ีสร้าง
ขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ท้ัง 
จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่าน
ชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง , ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจง , ห้องอพอลโล , ห้องเมอคิวรี่ , ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 
เมตร ซึ่งเป็นห้องห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้า
ถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห้งฝรั่งเศส อีกท้ังยังเป็นห้องท่ีใช้สำหรับจัดงานเล้ียงและ
เต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ี
ตกแต่งย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่นำท่าน ล่องเรือ
บาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส 
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ำ เป็น
อีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 
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เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Novotel Paris Est หรือระดับใกล้เคียง 

วันท่ี4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

*** ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน  ลูกค้าเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินหรือรถสาธารณะ ลูกค้า
ชำระค่าเดินทาง-ค่าเข้าชมเอง อิสระอาหารกลางวันและค่ำ *** 

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ RERรถไฟMETRO รถบัส
ประจำทาง ค่าบัตรโดยสารไม่รวมในค่าบริการ โดยมีหัวหน้าทัวร์ท่ีชำนาญการของบริษัทฯ 
ให้คำแนะนำในการเดินทางและหรือท่านจะเลือกแยกเท่ียวเป็นส่วนตัว ได้ตามความต้องการ 
เช่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ระดับโลกในกรุงปารีส อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ดอร์เซ่ 
พิพิธภัณฑ์น้ำหอม อิสระท่องเท่ียวเมืองปารีส เท่ียวชม สวนสนุกยูโร ดิสนีย์แลนด์ 
(Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซึ่งไม่ควรพลาด โดยดิสนีย์
แลนด์ต้ังอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมือง
ปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้ง
แรกในป ี1992 มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ท่ีคุณช่ืนชอบ 
อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ด๊ัก (Donald Duck ), กูฟฟี่ (Goofy) ตัว
ละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland 
park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย 
รวมทั้งร้านขายอาหารและของท่ีระลึก ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหาร
ในยุคกอธิค ต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับ
การบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสำคัญท่ีสุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส 
ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหา
วิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทำลาย
ไปมาก และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ 
ผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ท่ีชวนให้ระลึกถึงการ
ปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสท่ีออกแบบไว้อย่างงดงาม, 
โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า 
พัก Novotel Paris Est หรือระดับใกล้เคียง 
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วันท่ี5 ย่านมงมาร์ต – วิหารซัคเคอร์เกอร์ – มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถนนชองป์เซลิเช่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกล่ิน
อายของวันวานท่ีศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้า
บันไดของ วิหารซัคเคอร์เกอร์ วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส ท่ีท่าน
สามารถเข้าชมภายในมหาวิหารท่ีสวยงามมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของท่ีระลึกหรือนั่งจิบกาแฟ 
ชิลชิลสไตล์ ปารีส เซียงเทอเรสต์คาเฟ่ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท้ัง 9 ช้ัน

นั้นแน่นขนัดไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถทำ Tax Refund ได้ท่ีห้างนี้ได้เลย
ด้วย สะดวกมาก นำท่าอิสระช้อปปิ้ง ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนน
สายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีท้ังร้านค้าช้ันนำ หอแสดง
ศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารช้ันเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสันตลอด 24 
ช่ัวโมง จนได้ช่ือว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ท่ีโด่งดัง
ของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท น้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายใน
ร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กับนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  พัก Novotel Paris Est หรือระดับใกล้เคียง  

วันท่ี6 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - La Vallee Village Outlet - สนามบินชาร์ลส์เดอโกล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในฝรั่งเศส โดดเด่นด้วยโดมกระจกท่ีเป็นท้ังทางเข้าและไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์  
ภายในนั้นมีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไว้มากกว่า 380,000 ช้ิน นำท่านถ่ายรูปท่ี จัตุรัสชาร์ล 
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายสำคัญของปารีส หรือ
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จะเป็น ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาด
ใหญ่แห่งนี้ต้ังอยู่ใจกลาง หรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ท่ี
โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 

 
 
 
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet ต้ังอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระให้

ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังท่ัวโลกมากกว่า 80 ยี่หอ้ ด้วยราคาท่ี
ถูกกว่าช้อปท่ัวไป โดยสินค้าท่ีนี่ลดราคาต้ังแต่ 33% - 60% หรือมากกว่านั้น ตามฤดูกาล
ปกติหรือเป็นสินค้าท่ีอาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในช่วงฤดูท่ีผ่านไป อาทิ Giorgio Armani, 
Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian 
Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum , Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, 
Cacharel, Camper, Dunhill , Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger 

 
 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์เดอโกล เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตร

โดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
21.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ยวบินที่ TG933 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
วันท่ี7 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ☺☺☺☺ 

 



  

- 7 - 

RYRK192362 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เกิน 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 12 
ปี พักกับผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 
พักเด่ียว 

วีซ่า 
เพิ่มท่านละ 

เดือน พฤศจิกายน 

17 – 23 พฤศจิกายน 2562  44,900 44,900 43,900 9,500 4,000 

24 – 30 พฤศจิกายน 2562  44,900 44,900 43,900 9,500 4,000 

เดือน ธันวาคม 

1 – 7 ธันวาคม 2562 วันพ่อ 49,900 49,900 48,900 9,500 4,000 

8 – 14 ธันวาคม 2562  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

15 – 21 ธันวาคม 2562  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 
27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 วันปีใหม่ 51,900 51,900 50,900 9,500 4,000 

29 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 วันปีใหม่ 51,900 51,900 50,900 9,500 4,000 

เดือน มกราคม 

5 – 11 มกราคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 
12 – 18 มกราคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

19 – 25 มกราคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

เดือน กุมภาพันธ์ 

2 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา 49,900 49,900 48,900 9,500 4,000 

9 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชย 49,900 49,900 48,900 9,500 4,000 

16 – 22 กุมภาพันธ์ 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

23 – 29 กุมภาพันธ์ 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

เดือน มีนาคม 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบาง 
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเริ่มและจบการให้บริการ ท่ี สนามบินต้นทางขาไป เท่านั้น 

 

 
 

 

 
 

กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทำการสำรองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพื่อใช้เดินทางมาและกลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ
ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม 

 

อันเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตุสดุวสัิยต่างๆ ทัง้นี้จะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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1 – 7 มีนาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 
8 – 14 มีนาคม  2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

15 – 21 มีนาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 
22 – 28 มีนาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

29 มีนาคม – 4 เมษายน 2563  47,900 47,900 46,900 9,500 4,000 

หนังสือเดินทางประเทศไทยต้องทำ Visa ฝรั่งเศส 

 
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางไปและกลับ 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไของสายการบิน 

 
 

• เง่ือนไขการออกเดินทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้

เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน  หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบ
ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อน
จองไฟลท์บินภายในประเทศทุกคร้ัง 

• การออกต๋ัวโดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอแนะนำให้ท่านซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินประเภท
ที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะ
เป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ 
จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 30 วันก่อนเดินทาง หากไม่ม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 60 EUR/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ 

ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน 
หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวน
เงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หาก

ท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ 

ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  
 
 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมี   
    การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจาก 
    เป็นต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได้ ท้ังนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 1 ใบ  

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบ ุ 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ท่ีจะทราบ
กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ 
เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบ
นัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อัตราคา่บรกิารรวม 
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 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท   
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกรม 
 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า 
   ซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ  
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  
  ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
  ค่าธรรมเนียมและบริการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ท่านละ 4,000 บาท/ท่าน 
 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 60 EUR/ท่าน/ทริป 
   ท้ังนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
 

   เง่ือนไขการสำรองที่นั่ง 

- การชำระมัดจำและชำระส่วนท่ีเหลือ 
  กรุณาสำรองท่ีนั่งและชำระมัดจำ จำนวน 20,000 บาท ต่อท่าน เพื่อสำรองสิทธิ์ในการ
เดินทาง และชำระส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยท่ีท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อัน
เนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นท่ีจะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของท่ีพักและต๋ัวเครื่องบินไปก่อนหน้า
นั้นแล้ว หากท่านสำรองท่ีนั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำ
การจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำ
ขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือท้ังหมด 
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 
 
 

อัตราคา่บรกิารไม่รวม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบัญชีกรรมกำรบริษัท รักยิม้ทัวร์ ช่ือบัญชี : อรินทร์ชยำ  บรรเจิดศิริ 
 
 
 
 

 
 

หลังจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอร์ต)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศัพท์
ติดต่อกลับระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำที่ไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 
rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล์ E-Mail : 
rakyimtour@gmail.com 

- จำนวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผู้

เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้า
อย่างน้อย 7-10 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืน
เงินท้ังหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ 

- การรับการดูแลเป็นพิเศษ 
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอ
ใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายท้ังทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีได้
โดยตรงก่อนทำการจองและหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ท่ีนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน 
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

- การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ 
  ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม 
ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทาง
ทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ท่ีจะช่วยเหลือใดๆ ท้ังส้ิน เพราะอำนาจ

ธนาคารกสิกรไทย       เลขที ่ 760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง   
ธนาคารไทยพาณิชย ์   เลขที่  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง

ธนาคาร กรุงเทพ        เลขที่  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)
ธนำคำรกรุงไทย            เลขที่  845-0-11221-4               สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบัง) 
ธนำคำรทหำรไทย         เลขที่  262-2-02142-2               สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบัง 
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การตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าท่ีทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มี
จุดประสงค์ท่ีทำธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิด
กฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 
หน้ากระดาษ 

- การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ 
  หากผู้ดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านจะไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ท้ังส้ิน บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ท่ีจะสละสิทธิ์และไม่ร่วม
เดินทางพร้อมคณะ 

    เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน (แต่ท่านสามารถเปล่ียนช่ือผู้

เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)  
    เง่ือนไขพิเศษเพิ่มเติม  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการ
บินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, 
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
 เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
 รายการท่องเท่ียวนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้
สำรองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพัก
สำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
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 มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ท้ังส้ิน
แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับ
เท่านั้น 
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการ
กระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำ
นำหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอื่นๆ เพื่ อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณี ท่ี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
หรือส่งให้ผิด 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
 ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน 
ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมท่ีสุด  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเช้งเก้น ประเทศฝร่ังเศส  
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ 

*** ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ TLS Contact (ตึกสาธรซิต้ี ชั้น 12) *** 
 เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด 

และสำเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต 

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
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1.   หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 

รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่า

ประเทศอื่นๆท่ีเคยได้รับ เท่านั้น 

3. หลักฐานการทำงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 

เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่

จำเป็นต้องระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัว

จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ท่ีอยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหน้าท่ีการงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ท้ังนี้ อยู่ท่ีดุลยพินิจ

ของเจ้าหน้าท่ีรับยื่นเท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมาย

ต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่

ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  
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** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเปน็ปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 

วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเปน็จะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้

ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซ่ึงหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่

อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 

6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. สำเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถ้ามี) 

8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ท้ังภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ

มารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 

(ของบิดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- สำเนาทะเบียนมรณะบัตร 
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** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จำเป็นต้องเก่ียวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , 

บุตร , พี่ , น้อง , สาม ี, ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จำเป็นต้องแนบ

สำเนามาด้วย และจำเป็นต้องยื่นเอกสารสำคัญดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อ

เจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จำเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเปน็ปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 

วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** จำเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เจ้าหน้าที่อาจ

ปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank 

Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 

 - เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศฝร่ังเศส 

 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
1.ช่ือ/นามสกุล (ปัจจุบัน)........................................................................................................ 
2.ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................. 
3.วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี 
สถานท่ีเกิด (จังหวัด/ประเทศ) ................................................................................................. 
*4.ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีติดต่อได้สะดวก) 
..............................................................................................................................................................................
...........................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
อีเมล์................................................................................................................................. 
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ ....................................................... 
*5.อาชีพปัจจุบัน...................................................ตำแหน่ง...................................................... 
ช่ือสถานท่ีทำงานหรือร้านค้า/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  
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......................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่......................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์ท่ีทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย..............................................อีเมล์
.................................................................................................................................. 
6. สถานภาพ 
 (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่ 
7.บ้านท่ีอยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากี่ปี....................................... 
8.ช่ือ-นามสกุลของบิดา...............................................................วันเดือนปีเกิดของบิดา
.......................................................................สถานท่ีเกิด................................. 
9.ช่ือ-นามสกุลของมารดา..........................................................วันเดือนปีเกิดของมารดา
...................................................................สถานท่ีเกิด.................................. 
10.รายได้ต่อเดือน............................................บาท 
11.รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงนิเดือนหรือรายได้หลัก
......................................................................................................................................... 
แหล่งท่ีมาของรายได้นั้น
......................................................................................................................................... 
12.ค่าใช้จ่ายของท่านต่อเดือน.........................บาท 
13.รายได้ท่ีท่านให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อเดือน...................บาท 
*14.วีซ่าเช้งเก้นท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปี 

(.....) ไม่เคย 
(.....) เคย ต้ังแต่วันท่ี................................ถึงวนัท่ี........................................................ 

*15.เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมื้อเพื่อขอวีซ่าเช้งเก้นก่อนหน้านี้ 
 (......) ไม่เคย 
 (......) เคย   ต้ังแต่วันท่ี........................................ถึง................................................... 
16.ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ 
 (......) ไม่เคย 
 (......) เคย (เหตุผลในการปฎิเสธ)................................................................................. 
16.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส ได้แก่ ช่ือ – นามสกุล / วันเดือนปีเกิด รวมถึง 
........................................................................................................................................ 
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17. การออกค่าใช้จ่าย 
 (......) ตัวผู้ขอวีซ่าเอง 
 (......) มีผู้อื่นออกให้ โปรดระบุช่ือ-นามสกุล.............................................. 
    ท่ีอยู่........................................................................................... 
 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 
ข้อ 4/5/14/15 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเปน็เพยีงตัวกลางในการอำนวย
ความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 

 
*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของ
ท่าน *** 
-หนังสือเดินทางเล่มเก่า จำเปน็ต้องส่งมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน 
-หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการทำงานของท่านเปน็
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อบริษัท / ตำแหน่งของท่าน 
 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 

 
 


