
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

- มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สนห่อ์นัเหลอืลน้ 
- หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต 

- ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี 
- มงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) ทีต่ ัง้ของศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ในยโุรป 

- พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ ่ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

- ถนนชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมคีวามยาว 2 กม. 
- ยา่นมงมารต์ ยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผสักบัมนตเ์สนห่แ์ละกลิน่อายของวนัวานทีศ่ลิปะในฝร ัง่เศส 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ         
22.00 น. พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 4 

เคาน์เตอร์ D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 

วนัที2่ เมอืงปารสี – มงตแ์ซงตม์เิชล - ชมรปูปัน้ทองของนกับญุมเิชล 
00.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ 

Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG930 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) (ใชเ้วลา
เดนิทาง 12 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่เมอืงไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ มงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั ้งของศาสนสถานที่
ยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในยุโรปเทยีบไดก้บัมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์หง่กรงุโรม อยูบ่นเกาะใน
เขตแควน้นอรม์ังด ีสถานทีแ่หง่น้ีไดร้ับการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดก
โลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส 
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์ายน์ มงแซงต-์มเิชล สรา้งมาหลายยุคหลาย
สมัยเปลีย่นแปลงรูปแบบตลอดการสรา้งจน ปี ค.ศ.966 นักบวชนกิายเบเนดกิทนีจากวหิาร
แซ็ง-ว็องดรยีไ์ดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึน้ใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววหิารตัง้อยู่บนฐาน
หนิแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน ้าทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสรา้งต่อเตมิหลายยุค
หลายสมัย เมือ่ครัง้แควน้นอรม์ังดเีจรญิรุง่เรอืง  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านไดเ้ดนิขึน้ไปสูบ่นยอดวหิารเพือ่ ชมรูปปั้นทองของนกับุญมเิชล (ไมเคลิ) สรา้ง
โดย เอมานูแอล เฟรมเีย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดนิบนเนินเขา ในอดตีเป็น
หมู่บา้นชมุชน บา้นเรือนไดร้ับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมอืนยุโรปยุคกลางใหบ้รรยากาศ
คลาสสกิ ปัจจุบันสว่นดัดแปลงเป็นรา้นรวงขายของทีร่ะลกึเปิดรับนักท่องเทีย่วใหเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก Mercure Le Mans Centre หรอืระดับใกลเ้คยีง   
 



 
 

 

 

วนัที3่ มงตแ์ซงตม์เิชล – เมอืงปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม. 

น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนต์
เสน่ห์อันเหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่า้สมัยแหง่หนึง่ ของ
โลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ 
ท าใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ชม ความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ ที่
สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้ 
จติรกรรมฝาผนัง รปูป้ัน รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่น
ชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง , ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่ง
วจิติรบรรจง , หอ้งอพอลโล , หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 
73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช
เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง้ฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงาน
เลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทม
พระราชนีิทีต่กแตง่ยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่น า
ทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หล
ผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่ง ๆ 
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก Novotel Paris Est หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที4่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

*** ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั  ลกูคา้เดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืรถสาธารณะ 
ลกูคา้ช าระคา่เดนิทาง-คา่เขา้ชมเอง อสิระอาหารกลางวนัและค า่ *** 

น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยระบบขนสง่สาธารณะ รถไฟ RERรถไฟMETRO รถ
บสัประจ าทาง คา่บตัรโดยสารไมร่วมในคา่บรกิาร โดยมหีัวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญการของ
บรษัิทฯ ใหค้ าแนะน าในการเดนิทางและหรือท่านจะเลือกแยกเที่ยวเป็นส่วนตัว ไดต้าม
ความตอ้งการ เช่น เขา้ชมพิพิธภัณฑ์ระดับโลกในกรุงปารีส อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
พพิธิภัณฑด์อรเ์ซ ่พพิธิภัณฑน์ ้าหอม 
 
อสิระท่องเทีย่วเมอืงปารีส เทีย่วชม สวนสนุกยูโร ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland Paris) 
หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซึง่ไม่ควรพลาด โดยดสินีย์แลนด์ตัง้อยู่นอกกรุง
ปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ 
ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีน้ือ
ที่ทัง้หมดประมาณ 350 ไร่ ซึง่คุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ี่คุณชืน่ชอบ อาท ิเช่น มกิกี ้



 
 

 

 

เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ดั๊ ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีก
มากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt 
Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ต่างๆมากมาย รวมทัง้รา้นขาย
อาหารและของทีร่ะลกึ ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารโนตเตรอดาม มหาวหิารในยุคกอธคิ 
ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารสีบนเกาะกลางแม่น ้า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดร้ับการบูรณะ
โดย เออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดคุ สถาปนกิคนส าคัญทีส่ดุคนหนึง่ของฝรั่งเศส ประตมิากรรม
และหนา้ต่างประดับกระจกส ี(stained glass) ระหว่างการปฏวัิตฝิรั่งเศส มหาวหิารแห่งนี้
ไดร้ับความเสยีหายอย่างหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก 
และไดม้กีารบูรณะครัง้ใหญ่ระหว่างครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใหเ้หมอืนเดมิทุกประการ ผ่านชม
ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนใหร้ะลกึถงึการปฏวัิติ
ใหญฝ่รั่งเศส ใกลก้นัเป็นสวนตยุเลอลสี ์สวนแบบฝรั่งเศสทีอ่อกแบบไวอ้ยา่งงดงาม, โบสถ์
แองวาลดีสอ์ันงามสงา่ 

  พัก Novotel Paris Est หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ ยา่นมงมารต์ – วหิารซคัเคอรเ์กอร ์– มหาวหิารโนตเตรอดาม - ถนนชองป์เซลิ
เช ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านมงมารต์ ย่านศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละ
กลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจาก
ดา้นหนา้บันไดของ วหิารซคัเคอรเ์กอร ์วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของ
ปารีส ทีท่่านสามารถเขา้ชมภายในมหาวหิารทีส่วยงามมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
หรอืน่ังจบิกาแฟ ชลิชลิสไตล ์ปารสี เซยีงเทอเรสตค์าเฟ่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้ Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทัง้ 9 

ชัน้นัน้แน่นขนัดไปดว้ยสนิคา้แบรนดต์่างๆ แถมยังสามารถท า Tax Refund ไดท้ีห่า้งนี้ได ้
เลยดว้ย สะดวกมาก น าท่าอสิระชอ้ปป้ิง ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซึง่
เป็นถนนสายส าคัญมคีวามยาว 2 กม. ร่มรืน่ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า 
หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภัตตาคารชัน้เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีม่สีสีัน
ตลอด 24 ชั่วโมง จนไดช้ือ่ว่าเป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาท ิสนิคา้ประเภท น ้าหอม, เครื่องส าอางค,์ เครื่องประดับ, 
เครือ่งแตง่กายในรา้น Duty Free ทีค่นืภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  พัก Novotel Paris Est หรอืระดับใกลเ้คยีง  
 
 
 
 



 
 

 

 

วนัที6่ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- La Vallee Village Outlet - สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ศลิปะที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส โดดเด่นดว้ยโดมกระจกที่เป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลท์ของ
พพิธิภัณฑ ์ภายในนัน้มผีลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกว่า 380,000 ชิน้ น าท่านถ่ายรูปที ่
จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ตน้ของถนน 12 สายส าคัญ
ของปารีส หรือจะเป็น ประตูชยัอารค์เดอทรยีงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถาน
แห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งน้ีตัง้อยู่ใจกลาง หรอืถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ หอไอเฟล (Eiffel 
Tower) สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้ง
ขึน้ในปีค.ศ.1889 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ La Vallee Village Outlet ตัง้อยู่ทศิตะวันออกของเมอืงปารีส อสิระ

ใหท้่านเพลดิเพลนิและสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังทั่วโลกมากกว่า 80 ยีห่อ้ ดว้ย
ราคาทีถู่กกว่าชอ้ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต่ 33% - 60% หรือมากกว่านัน้ ตาม
ฤดูกาลปกตหิรือเป็นสนิคา้ที่อาจจะหลุดเทรนดไ์ปแลว้ในช่วงฤดูทีผ่่านไป อาท ิ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  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล เพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษี – เช็คบัตร

โดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
21.30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG933 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัที7่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



 
 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

วซีา่ 

เพิม่ทา่น
ละ 

เดอืน พฤศจกิายน 

17 – 23 พฤศจกิายน 2562  44,900 44,900 44,900 10,500 4,000 
24 – 30 พฤศจกิายน 2562  44,900 44,900 44,900 10,500 4,000 

เดอืน ธนัวาคม 

1 – 7 ธนัวาคม 2562 วนัพอ่ 49,900 49,900 49,900 10,500 4,000 
8 – 14 ธนัวาคม 2562  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
15 – 21 ธนัวาคม 2562  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 

27 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 51,900 51,900 51,900 10,500 4,000 
29 ธนัวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 51,900 51,900 51,900 10,500 4,000 
เดอืน มกราคม 

5 – 11 มกราคม 2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
12 – 18 มกราคม 2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
19 – 25 มกราคม 2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 

26 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ ์2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
เดอืน กมุภาพนัธ ์

2 – 8 กมุภาพนัธ ์2563 วนัมาฆบชูา 49,900 49,900 49,900 10,500 4,000 
9 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 วนัหยดุชดเชย 49,900 49,900 49,900 10,500 4,000 
16 – 22 กมุภาพนัธ ์2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
23 – 29 กมุภาพนัธ ์2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 

เดอืน มนีาคม 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภูมทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเน่ืองจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

อันเน่ืองมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้น้ีจะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 
 



 
 

 

 

1 – 7 มนีาคม 2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
8 – 14 มนีาคม  2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
15 – 21 มนีาคม 2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 
22 – 28 มนีาคม 2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 

29 มนีาคม – 4 เมษายน 2563  47,900 47,900 47,900 10,500 4,000 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยตอ้งท า Visa ฝร ัง่เศส 

 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 30 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที ่

ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ให้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 
 
 

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

ทา่นละ 60 EUR/ทรปิ/ทา่น 

 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 



 
 

 

 

 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเน่ืองจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกันเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

   ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอื
เดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
   คา่ธรรมเนียมและบรกิารยืน่วซีา่ฝรั่งเศส ทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น 
  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 60 EUR/ทา่น/ทรปิ 
   ทัง้น้ีทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 
 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของทีพ่ักและตั๋วเครื่องบนิไป
กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที 
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรือค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
 

 

 

 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เน่ืองจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขัีน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่าจะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 



 
 

 

 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เน่ืองจากเป็นการจา่ยกบัตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกนั 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชง้เกน้ ประเทศฝร ัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่TLS Contact (ตกึสาธรซติี ้ช ัน้ 12) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
 

1.   หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และ

มหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว 

ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 

3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง 

วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมาย รับ รอ งกา รท า ง าน ให ร้ ะ บุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศ

ปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที่

อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมาย

ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไม่

ถกูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 



 
 

 

 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 

บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบ

ส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่

นดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank State-

ment คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

 - เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1.ชือ่/นามสกลุ (ปัจจบุัน)........................................................................................................ 
 

2.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .................................................................................................. 
 

3.วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี 

สถานทีเ่กดิ (จังหวัด/ประเทศ) ................................................................................................. 
 

*4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
.........................................................................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 
อเีมล.์................................................................................................................................ 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ....................................................... 
 

*5.อาชพีปัจจบุัน...................................................ต าแหน่ง
...................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  
......................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่
......................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................
อเีมล.์................................................................................................................................. 
 

6. สถานภาพ 

 (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่
 

7.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 
 

8.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วันเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 
9.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วันเดอืนปีเกดิของมารดา
...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 
 

10.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
......................................................................................................................................... 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้
......................................................................................................................................... 
12.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 

13.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

 

*14.วซีา่เชง้เกน้ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปี 

(.....) ไมเ่คย 

(.....) เคย ตัง้แตวั่นที.่...............................ถงึวันที.่....................................................... 
 



 
 

 

 

*15.เคยถกูพมิพล์ายนิว้มือ้เพือ่ขอวซีา่เชง้เกน้กอ่นหนา้น้ี 

 (......) ไมเ่คย 

 (......) เคย   ตัง้แตวั่นที.่.......................................ถงึ................................................... 
 

16.ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

 (......) ไมเ่คย 

 (......) เคย (เหตผุลในการปฎเิสธ)................................................................................. 
 

16.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

........................................................................................................................................ 
 

17. การออกคา่ใชจ้า่ย 

 (......) ตัวผูข้อวซีา่เอง 

 (......) มผีูอ้ืน่ออกให ้โปรดระบชุือ่-นามสกลุ.............................................. 
    ทีอ่ยู.่.......................................................................................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 4/5/14/15 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางใน
การอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
*** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 


