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เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล – แซ็ง มาโล 
วันที่ 3. แซ็ง มาโล – เขามหาวิหารมงตแซงตมิเชล – ตูร 
วันที่ 4. ตูร – ปราสาทชองบอรด – ปารีส 
วันที่ 5. พระราชวังแวรซาย - OUTLET 
วันที่ 6. อิสระเต็มวัน เต็มอ่ิมกับมหานครปารสี 
วันที่ 7. ปารีส – สนามบิน 
วันที่ 8. กรุงเทพ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 

น. 
 

 คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการบิน
ไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล – แซ็ง มาโล  
00.05 

น. 
ออกเดินทางสูปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 930  

07.10
น. 

ถึง สนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแหงแควน
นอรมังดี เมืองที่ผูนํากองทัพฝรั่งเศส โจนออฟอารค ถูกตัดสินใหถูกเผาทั้งเปนในป 
ค.ศ. 1431 ขอหาเปนพวกนอกรีต นําทานชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) 
หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) 
เปนมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สรางขึ้นอยางสวยงามในสไตลโกธิค โดยในชวง
ระหวางป ค.ศ. 1876 ถึง ป ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดใน
โลก เม่ือป ค.ศ. 1944 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทําลาย
หอกลางของมหาวิหารไป แตภายหลังไดมีการบูรณะใหมจนสวยงามเชนเดิม หลังจาก
นั้นนําทานเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร (Gros Horloge) ที่มีความเกาแก
ยอนกลับไปในศตวรรษที่  16 ปจจุบันนั้นถือวาเปนหนึ่ งในอนุสรณ สถานทาง



 

 

ประวัติศาสตรที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง ตั้งอยูบนถนน Rue du Gros Hologe  อิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึก 

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโดวิลล (Deauville) เปนเมืองพักผอนไฮโซริมทะเล ที่มีทาเรือ 
รีสอรทระดับ 5 ดาว คาสิโน และรานคา และเมืองนี้มีตึกสวยงามท้ังเมือง ถูกยกใหเปน 
"Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดวยบานไฮโซริมทะเล โดยถูก
ขนานนามวา Parisian Riviera ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 19 เมืองโดวิลลแหงนี้ได
กลายเปนเมืองพักผอนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง อีกทั้งยังเปนเมืองแรกที่ 
Coco Chanel มาเปดรานคาของตนเอง ทั้งยังเปนสถานที่ถายภาพยนตชื่อดัง The 
Devil Wears Prada จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย
บนถนน Deauville mail street อยางจุใจ   จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองแซ็ง 
มาโล (St. Malo) เปนเมืองทาในกําแพง บนเกาะที่ปากแมนํ้ารองซในมหาสมุทร
แอตแลนติก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE SAINT MALOหรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 แซ็ง มาโล – เขามหาวิหารมงตแซงตมิเชล – ตูร  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึ้นสูศาสนสถานที่

ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ เปนสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยมอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวรซายน และ
ยังไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหนึ่งในมรดกโลกอีกดวย มงตแซงตมิ
เชล เปนวิหารที่ตั้งอยูบนเกาะโดดเดนเปนสงา กลางทะเลชายฝم�งตะวันตก บริเวณแควน
นอรมองดี สูงจากระดับนํ้าทะเล ความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ใหทาน
ไดเดินขึ้นไปสูบนยอดวิหารเพื่อชมรูปปم�นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สรางโดย เอ
มานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหวางทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเปน
หมูบานชุมชน บานเรือนไดรับการอนุรักษยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให
บรรยากาศคลาสสิก ปจจุบันสวนดัดแปลงเปนรานรวงขายของที่ระลึกเปดรับ
นักทองเที่ยวใหเลือกซื้อสินคาไดอยางเพลิดเพลิน 

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูร (Tours) เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมนํ้าลัวร (Loire) 
ตั้งอยูระหวางแมนํ้าลัวรทางตอนเหนือ และแมนํ้าแชรทางตอนใต ลุมแมนํ้าลัวรเปนเสน
เลือดหลอเล้ียงแควนลัวร และเปนแมนํ้าสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตร
หลอเลี้ยงตนองุนหลายรอยตําบลในหลายแควน สองฟากฝم�งมีปราสาทหรือชาโตสําคัญ
ของกษัตรยฝรั่งเศส และเชื้อพระวงศที่สวยงามนับพันแหง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL TOURS หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 ตูร – ปราสาทชองบอรด –  ปารีส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูชองบอรด(Chambord) มหาปราสาทแหงลุมนํ้าลัวร ชมความงาม

(ดานนอก)ของสถาปตยกรรมแหงฝรั่งเศส ปราสาทชองบอรด (Château de 
Chambord) ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุมแมนํ้าลัวรและกษัตริย
ฝรั่งเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมท่ีนี่ 

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้า
สมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 
วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 พระราชวังแวรซาย – OUTLET 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแวรซาย เพื่อนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย 

(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปน
หองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษก
ของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย ใหเวลาทานอิสระเพื่อชอปปم�งที่ เอาทเลตขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนมใหเลือก
ม าก ม าย อ าทิ  เช น  Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, 
Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, 
Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, 
Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss แ ล ะ อื่ น ๆ อี ก
มากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มี

ครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถTAXI โดยทานอาจเดินทาง
สูดิสนียแลนดปารีส  (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป นอีก
สถานที่ซึ่งไมควรพลาด  โดยดิสนียแลนดตั้งอยูนอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร 
โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมารเน ลา วัลลี (Marne La 
Vallee) โดยดิสนียแลนดปารีส เปดใหบริการครั้งแรกในป 1992 มีเนื้อที่ทั้งหมด



 

 

ประมาณ 350 ไร ซึ่งคุณจะไดพบตัวละครดิสนียที่คุณชื่นชอบ อาทิ เชน มิกกี้ เมาส 
(Mickey Mouse), โดนัลด ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟم� (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีก
มากมาย โดยดิสนียแลนดปารีส แบงเปน 2 สวน โดยจะเปน Disneyland park และ 
Walt Disney studios park โดยแตละสวนประกอบดวยเครื่องเลนตางๆมากมาย 
รวมท้ังรานขายอาหารและของท่ีระลึก 
หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียง 
เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก เปดใหเขาชมเมื่อป  1793 ตัวอาคารเดิมเคยเปน
พระราชวังหลวง แตปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น ทานสามารถเดินชมงานศิลปะ
ชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น 
The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูป
ปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดย
บริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจาก
กระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยู
ในในภาพยนตรเรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการตั้ง
แสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และ
คอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลาน
คน 
เดินเที่ยวชมยานมงมารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200 ปแลว 
สัมผัสกับมนตเสนหและกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิว
สวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร  (Basilica of Sacre 
Coeur) วิหารสีขาวที่เปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจราน
กาแฟ หรือชมเหลาศลิปนที่วาดรูปอยูใกลๆ 
ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ป 
เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปนสถานที่
ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต และ
ยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 7 ปารีส – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.00 

น. 
นําคณะเดินทางสู เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.40 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 
 
 

วันที่ 8 กรุงเทพ 

05.55 
น. 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ  

  
ราคาแนะนําเพียง 

FRANCE NORMANDY – PARIS 
ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

10-17 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 30,955.- 10,900 

11-18 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 32,425.- 10,900 

21-28 พ.ค. 63 52,900- 52,900- 52,900- 30,235.- 10,900 

17-24 มิ.ย. 63 52,900- 52,900- 52,900- 30,235.- 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน

เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา

ประกอบการยื่นวีซาดวย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู

ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง

บริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง

สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทย

ได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 



 

 

***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทานัน้ 

ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส

คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 

ตัวอยางรูป 

 

3. หลักฐานการทาํงาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน, วันลา 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํารายการ

เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม

เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย

ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูท่ีออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี

ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรปูแบบที่เปนตวัครึง่

กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอมแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ

ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

                



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจอง
คิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่
หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)          

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 



 

 

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

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

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรณุากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่

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

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้ 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก

ทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 



 

 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง             มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ

ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู

เดินทางเทานั้น 

 


