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U 5 PROMOTION ฝร่ังเศส 7 วัน  
พิเศษสุด บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล ์และโหลดน า้หนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม 

เทีย่วเน้นๆแหล่งทอ่งเทีย่วดังของฝร่ังเศสตอนเหนือ อาท ิ 
ปราสาทลุ่มแม่น ้าลัวร ์– มองตเ์ซนตม์ิเชล – นอรม์ังด ี– โดวลิล ์– รูออง – แวรซ์ายน ์– ปารีส  

 
วันแรก (1) กรุงเทพฯ                
วันทีส่อง (2) ปารีส (ฝร่ังเศส)–ปราสาทชอมบอรด์ –ปราสาทเชอนองโซ – ตูร ์              (-/L/D) 
วันทีส่าม (3) ตูร ์– มอนตแ์ซงมิเชล – โดวลิส ์                  (B/L/D) 
วันทีส่ี่ (4) โดวลิส–์ รูอ็อง – แวรซ์ายส ์– พระราชวังแวรซ์ายส ์– ปารีส          (B/L/D) 
วันทีห่้า (5) ปารีส –LA VALLEE VILLAGE OUTLET– ปารีส – ห้างแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์                (B/-/-) 
วันทีห่ก (6) ปารีส – กรุงเทพฯ                             (B/-/-) 
วันทีเ่จด็ (7) กรุงเทพฯ  

 

ก าหนดการเดินทาง 
มีนาคม 23 – 29 มี.ค. 63 49,900.- 

พฤษภาคม 11 – 17 พ.ค. 63 52,900.- 

 
วันแรก (1)  กรุงเทพฯ  

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย เจ้าหน้าที่จาก
ทางบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คบัตรโดยสาร 
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วันที่สอง (2)   ปารีส (ฝร่ังเศส) – ปราสาทชอมบอรด์ – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร ์

00.01 น. บินตรงสู ่กรุงปารีส  โดยเที่ยวบินที่ TG 930 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง) 
07.10 น. เดินทางถึง กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศสหลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและรอรบักระเป๋าเดินทาง

เรยีบรอ้ย นาํทา่นออกเดินทางสู ่เมืองชอมบอรด์ 200 ก.ม. / 3 ช.ม.  เพื่อนาํทา่นเขา้ชมภายใน ปราสาท
ชอมบอรด์ CHATEAU CHAMBORD หนึ่งในปราสาทท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในแถบลุม่แม่นํา้ลวัร ์ตามพระ
ประสงคข์องของพระเจา้ฟรองซวัสท่ี์1 และเป็นสถานท่ีเสียชีวิตของเลโอนารโ์ด ดาวินชี ในปีค.ศ.1519 หนึ่ง
ในผูร้ว่มออกแบบปราสาทแหง่นี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้นาํทา่นเดินทางต่อสูเ่มืองเชอนองโซว ์55 ก.ม. / 1 ช.ม.   เพื่อเขา้ชมภายใน ปราสาทเชอนงโซ 

Château de Chenonceau หนึ่งในปราสาทท่ีมีแลนดส์เคปท่ีสวยงาม ก่อสรา้งเป็นสะพานครอ่มอยู่เหนือ
แม่น ํา้แชร ์และสรา้งในช่วงศตวรรษท่ี 14 โดยลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็นแบบผสมระหวา่ง
สถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ เป็นพระราชวงัท่ีประทบัของพระราชินีแคทเทอ
รนี แห่ง เมอดิซี่ ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ชมปราสาทท่ีสวยงาม จากนัน้นาํทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองตูร ์TOURS 

35 ก.ม. / 0.40 ช.ม.    เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศกึษามาตัง้แตย่คุกลาง โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยูบ่นแม่น ํา้
ลวัร ์(LOIRE RIVER) ในอดีตเคยเป็นสว่นหนึ่งของจกัรวรรดิโรมนัในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1 จึงสง่ผลใหเ้มืองตูร ์
เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่นํา้ลวัรท่ี์สาํคัญเมืองหนึ่งของประเทศ และยังเคยเป็นเมืองแห่ง
ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตเ์ม่ือสมยัศตวรรษท่ี 4 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม (3)  ตูร ์– มอนตแ์ซงมิเชล – โดวิลส ์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู ่มองตแ์ซงตม์ิเชลMONT SAINT MICHEL 275 ก.ม. / 4 ช.ม. เมืองท่ีตัง้อยู่บนเกาะ
บริเวณปากแม่นํา้คูสนองก่อนออกสูท่ะเลเหนือ หนึ่งในเมืองมรดกโลกของยูเนสโกท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียน
มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1979 ท่ีตัง้ของ มหาวิหารเซนตมิ์เชล ศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยุโรป ในอดีต
บรรดาผูแ้สวงบุญท่ีจะเดินทางมาท่ีเกาะแหง่นีต้อ้งรอเวลานํา้ขึน้นํา้ลงจึงจะสามารถเดินเขา้-ออกเกาะแหง่นี ้
จนทาํใหเ้กาะแห่งนีก้ลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัจนกลายเป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ทางการท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัของฝรั่งเศส ในแตล่ะปีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมามากกวา่ 3 ลา้นคน แตป่ระชากรบนเกาะมีไม่ถึง100
คน ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ชมเมือง ถ่ายรูปสวยๆสบายๆ ชิมอาหารดงั-ขนมอรอ่ยของเกาะแหง่นี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย นาํทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองโดวิลส ์DEAUVILLE 180 ก.ม. / 2 ช.ม. เมืองตากอากาศรมิทะเลอีกเมืองหนึ่ง

ท่ีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจาํ เดินเท่ียวชมเมืองเล็กๆท่ีหรูหรา และ
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แวดลอ้มไปดว้ยกลิ่นอายของเหลา่ชนชั้นสงูในอดีต ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยอาคารรา้นคา้สวยงามน่ารกั 
และรา้นคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั จากนัน้นาํทา่นเดินทางเขา้สูเ่มืองเลฮาฟ LE HAVRE 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE BASSIN DU COMMERCEหรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี (4) โดวิลส ์– รูอ็อง – แวรซ์ายส ์– พระราชวังแวรซ์ายส ์– ปารีส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง ROUEN 126 ก.ม. / 2.20 ช.ม. เมืองหลวงของแควน้นอรม์ังดีบนฝ่ัง

แม่น ํา้แซนน ์โมเนตใ์ชชี้วิตอยูท่ี่น่ีในปี ค.ศ.1892 เพื่อนาํทา่นชม มหาวิหารรูอ็อง ROUEN CATHEDRAL 
โมเนตไ์ดว้าดภาพวิหารแห่งนีใ้นช่วงเวลาท่ีต่างกัน โมเนตเ์ปลี่ยนผา้ใบท่ีใชว้าดผืนแลว้ผืนเลา่ แสงท่ีสาด
สอ่งบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปดว้ยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนีมี้ทัง้หมด 28 ภาพ จากนัน้ชม  โบสถโ์จน ออฟ 
อารค์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อารค์ถกูเผาทัง้เป็น วีรสตรขีองฝรั่งเศสถกูตดัสนิใหป้ระหารชีวิตดว้ยการ
เผาทัง้เป็นเม่ืออายไุดเ้พียง 19 ปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางตอ่สู ่เมืองแวรซ์ายส ์125 ก.ม. / 1.45 ช.ม. เพื่อ เข้าชมภายใน พระราชวังแวรซ์ายส์ 

(VERSAILLE PALACE) พรอ้มฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน เพื่อให้ท่านไดท้ราบถึงประวัติและ
ความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแต่งอยู่ในแต่ละหอ้งเดินผ่านหอ้งทอ้งพระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ี
สวยงาม อนัเป็นสถานท่ีพระยาโกษา ทตูเอกจากกรุงศรอียุธยาเขา้เฝา้พระเจา้หลยุสท่ี์ 14 และยงัเป็นหอ้งท่ี
เซ็นสนธิสญัญาแวรซ์ายน ์หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ภายในเขตอุทยานและบรเิวณรอบๆ
พระราชวงั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า (5)   ปารีส – LA VALLEE VILLAGE OUTLET – ปารีส – ห้างแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองปารีส โดยเริ่ม จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนีท้่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟิล

EIFFEL TOWER ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรั่งเศส นาํทา่นผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยแห่ง
จักรพรรดินโปเลียน ARC DE TRIOMPHE หนึ่งในแลนดม์ารค์ท่ีสาํคญัของกรุงปารสี ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณหวั
ถนนชอมป์ เอลิเซ่ท่ีโด่งดงั ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ต PLACE DELA CONCORDE ท่ีสวยงาม นาํท่านสู่
วิหารซาคเคอรเ์กอ บนมองตม์ารต์ อีกหนึ่งจุดเช็คอิน ถ่ายรูป ชมวิว ชอ้ปป้ิงของท่ีระลกึ ยอดนิยมในกรุง
ปารสี นาํทา่นสูบ่รเิวณ พิพิธภณัฑลุ์ฟว ์ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ชมบริเวณรอบนอกของลฟุว ์รวมทัง้ ประตคูา
รูเซล – ปิรามิดแก้ว สัญลักษณ์ท่ีสาํคัญของลุฟว์ นําท่านช้อปป้ิงย่านถนนโฮลมาน ท่ีมีร ้านค้าและ
หา้งสรรพสนิคา้มากมาย อาทิ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(GALERIES LAFAYETTE) หา้งสรรพสนิคา้
ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปป้ิงกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, 
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CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงนํา้หอมแบรนดช่ื์อดงัท่ีมีใหท้า่นไดเ้ลอืกชมอยา่งมากมาย 
และรา้นสนิคา้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ  
บ่าย ช่วงบ่ายนาํท่านสู ่ลาวาเลย่ ์เอา้ทเ์ลท LA VALEE OUTLET เพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาพิเศษ ท่านสามารถดู

ขอ้มลูรา้นคา้ลว่งหนา้ไดจ้ากทางเว็บไซด ์https://www.tbvsc.com/la-vallee-village/en 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ 
19.30 น. น าท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า 
วันที่หก (6)  ปารีส – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอกอลล ์เพื่อท าการเช็คอินบัตรโดยสารและผ่านข้ันตอนการท า

คืนภาษี  
13.30 น. บินตรง กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931(ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง) 

วันที่เจ็ด (7)  กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 

อัตราค่าบริการ 
วันที่ 23 – 29 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 49,900.- 

เด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียงเสรมิ 47,900.- 

พกัเด่ียว เพิ่มจากคา่ทวัรท์า่นละ   7,000.- 

 
 

อัตราค่าบริการ 
วันที่ 11 - 17 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 52,900.- 

เด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียงเสรมิ 50,900.- 

พกัเด่ียว เพิ่มจากคา่ทวัรท์า่นละ   9,000.- 

 
หมายเหต ุ ** กรุณาอา่นรายละเอียดตา่งๆของโปรแกรมทวัรโ์ดยละเอียด และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความ
เหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพินิจของหวัหนา้ทวัรโ์ดยคาํนงึถึงความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั ** 
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อัตรานีร้วม   
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ ไทย ชัน้ประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 % ** 
 คา่ภาษีนํา้มนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่อาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่รถรบั – สง่ระหวา่งนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนญุาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชั่วโมงตอ่วนั) 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ กลุม่ประเทศเชงเกน้ 3,500.- บาท 
  คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดินทาง 
  คา่นํา้หนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทาง 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ เป็นตน้ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีตอ้งการใบเสรจ็)  
  ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก ์1,400 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนทีเ่หลือ 

คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจที่จะตอบแทนเป็นสนินํา้ใจในการบรกิาร 
คา่ทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร ์

1. ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตัง้แตว่นัท่ีทา่นไดท้าํการจองทวัร ์มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่น
ยกเลกิการจองโดยอตัโนมติั  

2. ชาํระสว่นท่ีเหลอืภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซา่หรอืวนัเดินทาง ให้

ทา่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบบรษิัท
ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

 
การยกเลิก 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัคา่มดัจาํ 20,000 บาท  
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ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนั หกัคา่มดัจาํ 30,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ป

ได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 
20 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ื์นให้ถ้าท่านต้องการ 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่า
และบรกิารยื่นวีซา่ คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบินหรอืคา่ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ี
สถานทูตระบุเทา่นัน้ (การอนมุัติวีซ่าขึน้อยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ไม่
นอ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณท์างสถานทตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
คา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้ง
ขอ หากทา่นไม่ผา่นการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได)้ 

ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซา่ของทา่นไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัทาํการ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคิดคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจาํตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบรษิัทฯไดด้าํเนินการ
ออกตั๋วแลว้ทางบรษิัทฯจะหกัคา่ตั๋วเครื่องบินเต็มจาํนวนและจะทาํการคืนใหท้า่นตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบรษิัทฯ โดย
ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทัง้นีบ้างสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบิน
โดยตรง คา่ธรรมเนียมวีซา่ท่ีทางสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มดัจาํในตา่งประเทศ โดยสว่นท่ีเหลอืจะคืนใหท้า่นภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และสาํหรบัท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทัง้หมดท่ีท่านไดช้าํระค่าทัวรม์าแลว้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จาํนวนและทางบรษิัทฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตามกฎหมาย 

สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจาํเป็นสดุวิสยั และทางบริษัทฯ จะขอดาํเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยื่นวีซา่จะถกูระบุเป็นสถิติของทางบรษิัทฯ กบัทางสถานทตู 
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1.เอกสารสว่นตวั 

*หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่งัไมป่ระทบัตรา 2 หนา้ขึน้ไป)  

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้  

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจุบนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทตูฝร ัง่เศส 

***ยืน่วซีา่ฝร่ังเศส การแสดงตวัเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยย์ืน่ TLS FRANCE*** 

** กรณีทีท่า่นเคยสแกนลายนิว้มอืเพือ่ยืน่ขอวซีา่เชงเกน้มาแลว้และวซีา่ทีไ่ดม้าระบคุ าวา่"VIS” ส าหรับ

การขอวซีา่ครัง้ตอ่ไป ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้ง แสกนลายนิว้มอื แตต่อ้งยืน่เอกสารขอวซีา่ตามปกต ิ

** กรณีทีท่า่นไมเ่คยสแกนลายนิว้มอืมากอ่นทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนเพือ่ยืน่ขอวซีา่ 

** กรณีทีท่า่นเคยสแกนลายนิว้มอืมาแลว้แตไ่มไ่ดว้ซีา่เชงเกน้ ทา่นจะตอ้งสแกนลายนิว้มอือกีครัง้ 

หมายเหต ุหา้มมใิหใ้สค่อนแทคเลนส ์ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลักษณะของดวงตา เชน่ คอนแทคเลนสส์ ี

คอนแทคเลนสบ์ิ๊กอายส ์ในระหวา่งการท าการจัดบันทกึขอ้มลูทางชวีภาพ (ไบโอเมตรกิซ)์ 

 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 15 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 

1. สถานทตูฝรั่งเศสไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซีา่  

2. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

3. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย
ใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ทา่นใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซีา่ ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น 

ประกาศส าคญั!!! 

สถานทตูฝรั่งเศสก าหนดใหผู้ส้มัครวซีา่ตอ้งแปลเอกสารทางราชการจากศนูยแ์ปลพรอ้มมตีราประทับดว้ย 

เชน่ ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ, ทะเบยีนสมรส,สตูบิัตร,ทะเบยีนการคา้,ทะเบยีนพาณชิย,์สญัญาเชา่-ซือ้,ใบจัดตัง้

หอพัก,ใบรับรองบตุรบญุธรรม และ แปลทะเบยีนบา้นในกรณีตอ้งใชช้ีแ้จงความสมัพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 
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* รปูถา่ยสขีนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รปู  ขนาดของใบหนา้วดั

จากศรษีะถงึคาง 3 ซม. (ตวัอยา่งขนาดรปูดา้นขวามอื) และฉาก

หลงัตอ้งเป็น สขีาวเทา่นัน้ (ไม่สวมแว่นตา) 

* ส าเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจ าตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ี่

สามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรบ์า้นเบอรม์อืถอื 

* ส าเนาสตูบิัตร (ในกรณีทีอ่ายุยังไม่ครบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปล 

* ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหย่า และใบมรณะ (ถา้ม)ี ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปล 

* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปล 

* ส าเนาบัตรขา้ราชการ 

 

2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใชช้ือ่

ของแตล่ะสถานทตู) 

* พนกังานบรษิทั         : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีท่ างาน (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ)  

ระบุต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวันเร ิม่ท างาน  

* ขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภาษาองักฤษตวั

จรงิ) ระบุต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวันเร ิม่ท างาน 

* กรณีเกษยีณอาย ุ  : ใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ  

* เจา้ของบรษิทั  : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น (คดั 

ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษจาก

ศนูยแ์ปล 

* เจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษจาก

ศนูยแ์ปล 

* ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบุรายไดต้อ่เดอืน 

พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตวัเอง เชน่ ภาพถา่ย,สญัญาเชา่,ใบเสร็จแสดงการ

ซือ้ขาย,เอกสารการเสยีภาษี 

* นกัเรยีน/นกัศกึษา  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบุชัน้เรยีน  

หมายเหต ุ(เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

3.หลกัฐานการเงนิ 

* ใช ้ส าเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ กรณีทีเ่ป็น

สมดุบญัชทีีม่เีลขทีป่ระจ าเลม่ทกุหนา้ อาทเิชน่ ธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารกรงุศร ีเป็นตน้ 

แตห่ากเป็นของธนาคารทีใ่นสมดุบญัชแีตล่ะหนา้ไมม่หีมายเลขประจ าเลม่ ขอใหอ้อกเป็น STATEMENT โดย

ขอใหธ้นาคารออกได ้ยอ้นหลงัไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และปรบัยอดวนัทีใ่หเ้ป็นปจัจบุนัทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได ้ในแตล่ะ
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หนา้ของ statement จะตอ้งมชีือ่เจา้ของบญัชแีละเลขทีบ่ญัชกี ากบัทกุหนา้ดว้ย (เนือ่งจากมผีูเ้คยกระท าการ

ปลอมแปลง) 

* กรณีทีเ่ป็นสมุดบัญชทีีร่ะบุไวข้า้งตน้หรอืในหนา้สมุดมหีมายเลขเลม่ก ากบั ใหถ้า่ยส าเนา ทกุหนา้ และปรบัสมุด

อัพเดทถงึเดอืนปัจจบุันทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้และถา่ยน าเนายอ้นหลงัไปไม่ต า่กว่า 6 เดอืนนับจากปัจจุบัน พรอ้มส าเนาหนา้

บัญชหีนา้แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบัญช ี 

* หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบัญชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตวัเลข

บัญชเีงนิฝากเป็นปัจจุบัน 

* กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชเีงนิฝาก

ประจ า เป็นตน้ 

* กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายให ้

บุคคลในครอบครัวดว้ย  แตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ามี-ภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ย

แมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงนิ

พรอ้มระบุชือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อักษรดว้ย 

(*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ทุกกรณี ***)  

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

* เด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่  

จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่

และประทบัตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

* กรณีบุตรอยู่ในความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการปกครองบุตร และ

เอกสารการหย่ารา้ง โดยมขีอ้ความระบวุ่า “มอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 

 

 

แบบฟอรม์กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม (ระบุเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง) 
 *** ส าคัญมาก ***   กรุณากรอกข้อมูลใหค้รบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... 
นามสกุล ก่อนแต่งงาน (ถ้าม)ี ............................................................................................................. 
วัน/เดอืน/ปีเกิด............................................  สถานทีเ่กิด................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................................................................................... 
วันทีอ่อกหนังสือเดนิทาง..............................  วันทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง..................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 
    หม้าย   หย่า 
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ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. 
โทรศัพท ์(บ้าน).............................................  มอืถือ ........................................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกิจการ  พนักงาน   ประกอบอาชีพอิสระ    เกษยีณอายุ   
                   นักเรียน           ว่างงาน       อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน
............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
โทรศัพท ์(ส านักงาน)...........................................  โทรสาร ............................................................. 
อีเมล ์(ส านักงาน)................................................... อีเมลส่์วนตัว .................................................... 
ทา่นเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่..................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบวัุนทีเ่ข้า-ออก……………………….......................................................................... 
ทา่นเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มอื หรือไม่...................................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบวัุนทีเ่ข้า-ออก………………………………................................................................. 


