
 

 

รหัสทัวร BID2000717 
ทัวรฝรั่งเศส มหศัจรรย.... ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EK) 
ปราสาทชองบอรด | วังเชอนองโซ | พิพิธภัณฑลูฟท 
Duty Free | จัตุรัสโทคาเดโร | หอไอเฟล | ลองเรือแมนํ้าแซน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู 8 เคานเตอร T สายการบิน 

Emirates Airways (EK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
20.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 373**บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
                 ***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. *** 
 ****พีเรียตเดินทางวันที่ 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. **** 
 
วันที่สอง       ปารีส • ปราสาทชองบอรด • วังเชอนองโซ • ตูร  
   ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง*** 
03.20 น.   ออกเดินทางสูปารีส โดยเที่ยวบินที่ EK 71   
                ***ต้ังแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น.  

และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25  น.***  
08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle 

Airport) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ ่นชากวา
ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

จากนั้น      นําทานเดินทางสูชองบอรด ( CHAMBORD ) เมืองที่ตั้งอยูบนลุมนํ้าลัวร 
               หนึ่งในแมนํ้าสายสําคญัที่หลอเลี้ยง 

ฝรั่งเศสตอนกลาง ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. )   



 

 

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  (มื้อที่ 1)  
นําทานชมความงาม ( บริเวณดานนอก ) ของสถาปตยกรรมแหงฝรั่งเศส 
ปราสาทชองบอรด (Château de Chambord) ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดา
ปราสาทแถบลุมแมนํ้าลัวรและกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับ
แรมท่ีนี่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นเดินทางสู วังเชอนงโซ (Chenonceau) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม. )  อีกหนึ่งวังงามแหงแควนซ็องทร-วาลเดอลัวร ที่คูควรแกการแวะชม พาทาน
แวะถายรูปดานนอก โดยวังแหงนี้นั้นเปนคํานิยามของคําวา “สมบัติผลัดกันชม” 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจาของไปมาตลอดประวัติศาสตร ไมวาจะเปน พระเจาฟร็อง
ซัวรที่ 1 พระสนมดียาน เดอ ปวตีเย พระราชินีแคทเธอรีน เดอ เมดิชิ ลวนแตเคย



 

 

เปนผู ครองวังแหงทั ้งสิ ้น แตเดิมวังแหงนี ้สะกดวา Chenonceaux แตมาถูก
เปลี่ยนในยุคของมาดามลุยส บางก็วายุคนั้น ตัว X เปนสัญลักษณของฐานันดร ซึ่ง
มาดามลุยสตัดออกเพื่อเอาใจกลุมปฎิวัติในชวงนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองตูร (TOURS ) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เมือง
ประวัติศาสตรแหงลุมแมนํ้าลัวร (Loire) และสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนสวน
ใหญเปนแบบโรมัน อดีตเคยเปนเมืองหลวงของ  ฝรั่งเศสกอนที่จะมีการยายเมือง
หลวงมาอยูที่ปารีส นําทาน ชมเมืองในเขตเมืองเกา โดยบริเวณใจกลางของเมือง
เกาจะเปนที่ตั ้งของจัตุรัส PLUMEREAU เปนศูนยกลางของการทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของ เมือง โดยจัตุรัสถูกโอบลอมไปดวยเหลาอาคารบานเรือนสมัยยุคกลาง
ที่งดงาม ซึ่งบางสวนถูกสรางดวยไมซุง อีกทั้งยังรายลอมดวยรานอาหาร และผับ
ตั้งเรียงรายเต็มสองขางทางอันเปนบรรยากาศที่เพลิดเพลินแกการเดินเลนชมเมือง
เปนอยางมาก  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 2 ) 
ที่พัก         Ibis Style Center หรือเทียบเทา  

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่สาม เมืองตูร • เมืองปารีส • พิพิธภัณฑลูฟท • Duty Free  • จัตุรัสโทคาเดโร 
• หอไอเฟล • ลองเรือแมนํ้าแซน   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)        

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 3 ) 
จากนั้น นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. )  เมือง

ที่แมกระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูนอกเมืองหรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดน
ไกล กลาววา ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอใหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทาน
จะไดสัมผัสกับความงามและความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือนราน
ขายของที่ระลึก รานอาหาร  และธรรมชาติที่นาตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองขางทาง
จนถึง กรุงปารีส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 4) 
 แวะถายรูปดานหนา พิพิธภัณฑลูฟร (LOUVRE MUSEUM) เปนสถานที่จัด

แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุคาระดบัโลกจํานวนมาก นับเปนอีก



 

 

หนึ่งสถานที่เที่ยวในปารีสท่ีตองไปเยือน เพราะมีท้ังสถาปตยกรรมอันวิจิตรงดงาม
และเปนพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดเกาแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พาทานเดินไปยัง รานเบนลักซ (Benlux)รานคาปลอดภาษีที่มีทั้งกระเป�ารองเทา

นาฬิกานาหอมเครื่องสาอางและเครื่องประดบัใหทานไดเลือกซื้อ 
จากนั้น น ําท านผ านชมลานประวัติศาสตร จัต ุรัสคองคอร ด (PLACE DE LA 

CONCORDEP ) ลานประหารพระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต 
อันเปนจุดเริ่มตนแหงการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส นําทาน
เดินทางผานชมถนนสายโรแมนติก ชองป�เอลิเซ ( CHAMPS ELYSEES ) 
ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเปนตนแบบถนนราชดําเนิน พรอมชม
ความยิ่งใหญของประตูชัย (ARC DE  TRIUMPHE )อนุสรณสถานที่สําคัญ
ของปารีส ไดรับการยอมรับใหเปนประตูชัยที ่ยิ ่งใหญเปนอันดับสองของโลก 
รวมทั้งยังมีความละเอียดออนในการออกแบบสถาปตยกรรมสไตลศิลปะนีโอ
คลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเปนผลงานชั้นยอดจากศิลปนชั้นเยี่ยม ที่
มีเลาเหตุการณการปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผานผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 
4 ทิศ  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น                นําทานถายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล (TOUR  EIFFEL) หอคอย

โครงสรางเหล็ก ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญที ่  สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป หลังการปฏิวตัิอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพ่ือเปนสัญลักษณ
แหงงาน World Fair ป ค.ศ 1889 สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส 
ที่บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟลเปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศสที่เปนที่
รูจักกันทั่วโลก ทั้งยังเปนหนึ่งในสิ่งกอสรางทีม่ีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกดวย 

 



 

 

นําทานลองเรือแมนํ้าแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE  )  ที่ไหลผานใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ
ตลอดสองฝากฝم�งแมนํ้า เปนอีกหนึ่งประสบการณที่นาประทับใจ โดยเรือจะลอง
ผาน มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 
800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคู
หนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 
เมตร เปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนาง
มารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิน่ เมนูพิเศษ หอยเอสคาโกฉบับฝم�งเศส 

(มื้อที่ 5 ) 
ที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา 



 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่สี ่ อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส       
  ไ (เชา /- /- ) 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 6) 

 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มีครอบคลุม
อยู ทั ่วกรุงปารีสทั ้งรถไฟใตดินรถเมล หรือ รถTAXI  (คาทัวรไมรวมคาบัตร
โดยสาร) 
ทานสามารถเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทาง
ศิลปะที่มีชื่อเสียง เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก เปดใหเขาชมเมื่อป 1793 ตัว
อาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น ทาน
สามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโดง
ดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�น
เทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั ้งมีรูปป นสฟงซ (Sphinx), มัมมี�م ่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย  

 



 

 

เดินเที่ยวชมยานมงมารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200 ป
แลว สัมผัสกับมนตเสนหและกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองถึงขีด
สุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร (Basilica of 
Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญ
สํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ ชมมหาวิหารนอเตรอดาม
แห งปาร ีส (Notre-dame de Paris) อาย ุกว า 800 ป   เป นมหาวิหาร
สถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปนสถานที่ประกอบ
พิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต และยัง
เปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

( อิสระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอัธยาศัย ) 
ที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 
 
 



 

 

วันที่หา     อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารสี       
  ไ (เชา /- /- ) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7 ) 

อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มีครอบคลุม
อยู ทั ่วกรุงปารีสทั ้งรถไฟใตดินรถเมล หรือ รถTAXI  (คาทัวรไมรวมคาบัตร
โดยสาร) 
ทานสามารถเดินทางสูดิสนียแลนดปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro 
Disneyland เปนอีกสถานที่ซึ่งไมควรพลาด โดยดิสนียแลนดตั้งอยูนอกกรุง
ปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส 
จนถึงมารเน ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแลนดปารีส เปดใหบรกิาร
ครั้งแรกในป 1992 มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 350 ไร ซึ่งคุณจะไดพบตัว
ละครดิสนียท่ีคุณชื่นชอบ อาทิ เชน มิกกี้ เมาส (Mickey Mouse), โดนัลด ดั๊ก 
(Donald Duck ), กูฟฟم� (Goofy) ตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแลนด
ปารีส แบงเปน 2 สวน โดยจะเปน Disneyland park และ Walt Disney 
studios park โดยแตละสวนประกอบดวยเครื่องเลนตางๆมากมาย รวมท้ังราน
ขายอาหารและของที่ระลึก  (คาทัวรไมรวมคาบัตร Disneyland โดยทาน
สามารถซือ้ตั๋วออนไลนไดที่หนาเว็บไซตของ Disneyland Paris) 
คาธรรมเนียมแรกเขาโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พารค/คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
( อิสระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอัธยาศัย ) 

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY  
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่หก พระราชวังแวรซาย • La Vallee Outlet • สนามบิน    
 ไ (เชา/ กลางวัน /-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 
จากนั้น นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังแวรซายส(Château de Versailles)ใช

เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุดและยัง
เปน1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปจจุบันอีกดวยแตเดิมนั้นเปนเพียงเมืองเล็กๆที่
พระมหากษัตริยราชวงศบูรบงโปรดมาลาสัตวเทานั้นแตเมื่อพระเจาหลุยสที่14ครั้ง
ทรงพระเยาวเสด็จตามพระราชบิดามาลาสัตวทรงโปรดพื้นที่บริเวณนี้มากเมื่อทรง
ขึ้นครองราชยนจึงมีพระราชดารัสใหสรางพระราชวังแหงใหมแทนพระราชวังลูฟท
ที่กรุงปารีสโดยมีพระราชประสงคใหเปนพระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลกภายใน
พระราชวังนั้นประกอบไปดวยหองหับถึง700หองมีภาพวาด6,123ภาพและงาน
แกะสลักถึง15,034ชิ้นไฮไลทส าคัญของพระราชวังแหงนี้คงหนีไมพนหองกระจก
ซึ่งบริเวณผนังดานขวานั้นประดับดวยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แตละบาน
มีประกอบดวยกระจก 21 แผนซึ่งในสมัยกอนนั้นกระจกเปนสิ่งที่มีราคาสูงมาก 
เทียบเทาทองค าเลยทีเดียวซึ่งหองกระจกแหงนี้ยังใชเปนสถานที่ในการลงนาม
สนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั ้งที่1 ระหวางฝ�านสัมพันธมิตร และฝ�าย
จักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 1918 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง                   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 9 ) 

จากนั้น               นําทานเดินทางสู LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง แหลง      ชอปปم�งที่รวมรานคาแบรนดเนมชื่อดัง
มากมายกว  า  70 ร  าน เช น  CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 
BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินคาทองถิ่นของที่ระลึก
และอื่นๆ ตลอดจนรานกาแฟสตารบัค เปนตน นอกจากนี้ยังมีหางสรรพสินคาและ
ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญไมวาจะเปน AUCHAN, CENER COMMERCIAL 
VAL DE EUROPE ใหทานไดเลือกซื้ออยางจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 



 

 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินที่ 
EK76 **บริการอาหารและเครื่องดื่ม                  บนเครื่อง **                

 ***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึง
ดูไบ เวลา 06.35 น. *** 

วันที่เจ็ด            กรุงเทพฯ    
07.20 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลา
เปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางสูอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส EK370 
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
***ตั้งแตพีเรียตเดือน มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึง
ประเทศไทยเวลา 18.55 น. *** 

          ***พีเรียตเดินทาง วันที่ 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. **** 

18.40 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 
 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกัน
ไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนา เชน บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปด
ปรับปรุง หรืออาจทําการจองไมไดเนื่องจากตองรอกรุปคอนเฟรมกอนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหลานี้ โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเปนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบ
ลวงหนา หากทราบเวลาและสถานที่ที่แนนอนกอนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 



 

 

วันเดินทางและราคา  มหัศจรรย ฝรั่งเศส นอรมังดี  7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส EK 

 
** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK  เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจาหนาที่คะ 100,000 – 130,000 
ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว EKหักออก 19,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป สายการบินสายการ

บินเอมิเรตส EK 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�า การสะสมไมล 

กําหนดการเดินทาง 

ราคา 
ผูใหญ  
ทานละ  

 

ราคา เด็ก
อายุ  
2-11 ป
บริบูรณ พัก
กับผูใหญ 1 
ทาน ทานละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 

 ปบริบูรณ  พัก
กับผูใหญ 2 
ทาน (เตียง

เสริม) ทานละ 

ราคา เด็ก
อายุ 2-11 
ปบริบูรณ  
 พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน (ไมมี
เตียง) ทาน

ละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 23 – 29 
 มี.ค. 63 

39,900.- 39,900.- 38,900.- 37,900.- 7,700.- 

วันที่  27 เม.ย. –  
3 พ.ค. 63 

42,900 42,900 41,900 40,900 7,700 

วันที่ 18 – 24 
 พ.ค. 63 

40,900 40,900 39,900 38,900 7,700 

วันที่ 3 – 9 มิ.ย. 63 40,900 40,900 39,900 38,900 7,700 



 

 

หรืออื ่นใดที ่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ . 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 

เงื่อนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทานชําระพรอมคามัดจําทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 นํ้าดื่มบริการบนรถ 
 ทิปสําหรับคนขับรถ ทิปสําหรับไกดทองถิ่น  คาทิปหัวหนาทัวร รวมท้ังทริป 55 ยูโร 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 



 

 

2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 25,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
กรณียกเลิก (จอยกรุป) : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน 
จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

 ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงิน
มัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

3.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี



 

 

4. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 
5. หลังการจองทัวรและชําระคามัดจํา กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบกรอก
ขอมูลคํารองในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
6. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
7. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกร 
 

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเที่ยว 
 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 3 
เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Singleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 

 

 

 

 
 



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศฝรั่งเศส) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร) 

การยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไมสามารถดงึ
หนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ 7- 15   วันทําการ ไมรวม
วันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็ว
กวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  
และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เทานั้น หาม
ใชหนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 
โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
          รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของ
ทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน 
หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูตฯ  
เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 

 
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
 กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
 พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

               

 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือให
อัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน (ของผูที่ออกคาใชจาย)  

�. หลกัฐานการเงิน 

�. หลกัฐานการทาํงาน 



 

 

 **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

 ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวัครึ่งกระดาษ A4 ไม
สามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรปูแบบฉบับเตม็เทานั้น 

 
 
 

 
 

 
 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 บัตรประชาชน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จาก
ทางสํานักงานเขต หรอือําเภอ* 

 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ที�ปริ�นจากอนิเตอร์เน็ต  

บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวนั  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  

ตราสารหนี� กองทุน และสลากออมสินธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 



 

 

 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย  

 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุ

ตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุด

นักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการ
พิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น 
ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ใน
กรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณ ี*** 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศฝรั่งเศส  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศฝรั่งเศส 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   ________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด       สมรสโดยจดทะเบียนสมรส      สมรสไมไดจดทะเบียน           
       หยา      หมาย 
วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของสถานที่
ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

             



 

 

3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  
___________________________________________________________________________________ 

 
       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 

4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

                       4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด   
                    (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ท่ีสแกนลายนิ้วมือลาสุด  
                      ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
ออกคาใชจายเอง         มีผูออกคาใชจายให             
ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   

 
 

 

 
 
 
 

 


