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Hello PARIS ●●●ทวัรฝ์ร ั$งเศส ปารสี 6วนั3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) >> พกัปารสี 3 คนื 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-11 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดี$ยวเพิ$ม ที$น ั$ง หมายเหต ุ

6-11 ก.ย. 35,900  10,500 25  
20-25 ก.ย. 35,900 10,500 25  

5-10 ต.ค. 37,900  10,500 25  

11-16 ต.ค. 38,900 ไมม่รีาคาเด็ก 10,500 25  

8-13 พ.ย. 37,900 (เด็กไมเ่กนิ 2ขวบ/Infant 17,000 บาท) 10,500 25  

22-27 พ.ย. 36,900  10,500 25  

29พ.ย. – 4ธ.ค.  37,900  10,500 25  

*ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่+คา่บรกิารทา่นละ 4,500 บาท* 

◊ เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ั$นที$ลํา̀สมยัแหง่หนึ$งของโลก 

◊ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  มหาวหิารนอเทรอดาม ประตชูยันโปเลยีน  

◊ ลอ่งเรอืแมนํ่า̀แซน ชมความสวยงามของสถาปตัยกรรมอนัคลาสสคิรมิฝั$งแมนํ่า̀ 



◊ ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซที$เมอืงตรู ์ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์

◊ ชอ้ปป̀ิงกระจายยา่นถนนชองป์สเอลเิซ ่หา้งแกลเลอรี$ ลาฟาแยตตแ์ละ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท 

◊ อสิระฟรเีดย ์1วนั ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป̀ิงหรอืทอ่งเที$ยวเมอืงปารสี เมอืงแหง่แฟช ั$นตามอธัยาศยั 

 

 

 

วนัที$หนึ$ง กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี  

15.00น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั /น4 
ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ที8บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋าสมัภาระ 

18.20น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอาบดูาบ ีเที$ยวบนิที$ EY 405 
22.00น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลี8ยนเครื8อง 
วนัที$สอง    สนามบนิปารสีชารล์ เดอ โกลด ์– ปารสี – มหาวหิารนอเทรอดาม – หอไอเฟล - ถนนชองป์ส เอลเิซ ่– 
                 ประตชูยันโปเลยีน – ลอ่งเรอืแมนํ่า̀แซน – รา้นDuty Free - ชอ้ปป̀ิงหา้งแกลเลอรี$ ลาฟาแยตต ์
                 � อาหารเที$ยง 

 
02.15 เดนิทางสู ่ปารสี ประเทศฝร ั$งเศส โดยสายการบนิเอทฮิดั เที$ยวบนิที$ EY031  
07.50 เดนิทางถงึท่าอากาศยานปารสี ชารล์เดอโกล Paris Charles de 

Gaulle Airport (เวลาทอ้งถิ8นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั8วโมง กรุณาปรับ
นาฬกิาของท่านเพื8อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําท่านเดนิทางสู่
มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ั$งเศส เมอืงที8มมีนต์
เสน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1ใน10 ของโลกที8นักท่องเที8ยวอยากมาเยอืน
มากที8สุด  ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ8งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที8ลํ/าสมัยแห่งหนึ8งของโลก ที8ทรงดว้ยอทิธิพลของ การเมือง 
การศกึษา บันเทงิ สื8อ แฟชั8น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็น
หนึ8งในเมอืงที8สําคัญที8สดุแห่งหนึ8งของโลก นําท่าน ถา่ยภาพที$มหาวหิาร
นอเทรอดาม (Cathédrale Notre Dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี 
เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิที8งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่
หนา้ทรงเหลี8ยมและยอด  ปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพื/นดนิถงึ 

96 เมตร เป็นสถานที8ประกอบ
พธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้
หลยุสท์ี8 16 กับพระนางมาร ีอัง
ตั ว เ น ต ต์  แ ล ะ ยั ง เ ป็ น จุ ด
กิโลเมตรที8ศูนย์ของประเทศ
ฝรั8งเศสอกีดว้ย จากนั/นนําท่านถา่ยภาพจตัุรสัคองคอรด์ (Place 
de la Concorde) ที8พระเจา้หลุยสท์ี8 16 และพระนางมารอีังตัวเนต 
ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิรั8งเศส แลว้ผ่านเขา้สู ่
และถา่ยรูปเป็นที8ระลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์
ที8โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึ8ง

สรา้งขึ/นในปีค.ศ.1889 ที8บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่
เที$ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ̀ที$ 1) 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs 

Elysees) ซึ8งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยันโปเลยีน นํา
ท่านถ่ายรูปคู่เป็นที8ระลกึกับประตูชยันโปเลยีน (The Arc de 
Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาส์
เตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ8มสรา้งขึ/นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 
ค.ศ.1836  จนสมควรแก่เวลาใหท้่านชอ้ปป̀ิงที$ถนนชองป์ส เอลเิซ่ส ์

ถนนสา  ยแฟชั8นที8มชี ื8อเสยีง
ของปารีส เป็นย่านการคา้ที8
ประกอบไปดว้ยโรงละคร คา
เฟ่ต ์และรา้นคา้หรหูรา แบรนด์
เนม มากมายสองขา้งทางมตีน้
เชสต์นัด ที8ไดรั้บการตกแต่ง



อยา่งสวยงามและปลูกเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนี/ไดรั้บการขนามนามว่าเป็นถนนที8สวยที8สดุในโลก อสิระให ้
ทา่นไดช้อ้ปปิ/ง ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise) ไป
ตามแมนํ่/าแซนที8ไหลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอด
สองฝากฝั8งแมนํ่/า เป็นอกีหนึ8งประสบการณ์ที8น่าประทับใจ  จากนั/นไปชอ้ปปิ/งต่อที8หา้งสรรพสนิคา้ชื8อดัง อสิระให ้
ทา่นเลอืกซื/อสนิคา้แฟชั8นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครื8องสําอาง นํ/าหอม นาฬกิา
หรอืกระเป๋า จากนั/นพาทา่นสัมผัสกับบรรยากาศที8เต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิ/งจากทั8วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จ
กลางกรุงปารสีที8หา้งแกลเลอรี$ ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซื/อสนิคา้ของสวสิจาก
รา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที8มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครื8อง
หนัง, มดีพับ, นาฬกิายี8หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 (อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั เพื$อความสะดวกในการชอ้ปป̀ิง) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี$พกั 

 � ที$พกั: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื8อโรงแรมที8ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที$สาม     เมอืงตรู ์– เขา้ชมปราสาทเชอนองโซ - ปารสี                                           
                  � อาหารเชา้,เที$ยง,เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ̀ที$ 2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตรู ์(Tours) เมอืงประวัตศิาสตรแ์ห่งลุ่มแมนํ่/าลัวร ์(Loire) ตั /งอยูร่ะหว่างแมนํ่/าลัวรท์างตอน
เหนือและแม่นํ/าแชร์ทางตอนใตลุ้่มแม่นํ/าลัวร์เป็นเสน้เลือดหล่อเลี/ยงแควน้ลัวร์และเป็นแม่นํ/าสายยาวที8สุดของ
ฝรั8งเศส คอื 1,013 กโิลเมตรหล่อเลี/ยงตน้องุ่นหลายรอ้ยตําบลในหลายแควน้ สองฟ  ากฝั8งมปีราสาทหรอืชาโต
สําคัญของกษัตรยีฝ์รั8งเศส และเชื/อพระวงศท์ี8สวยงามนับพันแหง่ 

เที$ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ̀ที$ 3) 
บา่ย นําท่านเขา้ชม ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de Chenonceau ชาโตเดอเชอนองโซ)” สรา้งบนฝั8งแมนํ่/า

แชร ์และสรา้งมาก่อนหนา้ที8จะมหีลักฐานทางเอกสาร เมื8อครสิตศ์ตวรรษที8 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต ์เดอลอร์ม  
สถาปนกิเรอเนซองสต์ระกลูเมเนยีร ์Menier ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างส  ถาปัต
ยกรรมโกธคิ และสถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบดว้ยคูนํ/า 
ประตทูางเขา้ขนาดใหญทํ่าจากไมแ้กะสลัก ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่นดว้ยหนา้ต่าง  ประดับกระจกส,ี หอ้งบรรทม, 
หอ้งกรนี เป็นลักษณะศลิปะแบบโกธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรับรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี8 1, หอ้งพระเจา้
หลยุสท์ี8 14 และหอ้งโถงตกแตง่ดว้ยเพดานโคง้สันที8มหีนิหลัก แยกจากกันเป็นเสน้ขาด ถอืว่าเป็นหอ้งที8แกะสลักที8
สวยที8สดุหอ้งหนึ8งในการตกแตง่แบบเรอเนซองสแ์บบฝรั8งเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ$า �  รบัประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร ( มือ̀ที$ 4) 
 หลงัทานอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี$พกั 

 � ที$พกั: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื8อโรงแรมที8ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที$ส ี$       อสิระเต็มวนัทอ่งเที$ยวตามอธัยาศยั                                                     
               � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ̀ที$ 5) 

  อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง  
โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ที8มคีรอบคลมุอยูท่ั8วกรงุปารสี ระบบขนสง่ปารสี 
ทั /งรถไฟเมโทร รถไฟERE รถบสัประจําทาง จะแบง่เป็นโซนการเดนิทางเป็น5โซน ลกัษณะเป็นวงกลมโดนัท เริ8มนับ
โซน1จากจดุศนูยก์ลาง ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก สว่นใหญนั่กทอ่งเที8ยวทั8วไปจะเนน้จําโซนหลักๆในกรงุปารสี 
อยูใ่นเขตโซน1-2 จะมเีพยีงพระราชวังแวรซ์ายสท์ี8อยูโ่ซน4,สนามบนิชารล์เดอโกล และดสินยีแ์ลนดอ์ยูโ่ซนที85 
บตัรโดยสารในปารสีจงึมหีลายแบบ และ เชื8อมระบบขนสง่อยา่ง
Metro,RER,Tram,รถประจําทางเชื8อม
ระบบเขา้ดว้ยกนั  หรอืทา่นสามารถลอง
ซื/อตัiวโดยสารแบบ ตัiววัน(Mobilis) เป็น
ตัiวเหมาจา่ยที8สามารถขึ/นรถประเภทใดก็
ไดไ้มจํ่ากดัภายใน1วัน ซึ8งกจ็ะมใีหเ้ลอืก



เป็นโซนๆตามสถานที8ที8ตอ้งการไปเชน่โซน1-2อยูท่ี8ประมาณ7ยโูร หรอื1-5อยูท่ี8ประมาณ16.60ยโูร จะเลอืกชอ้ปปิ/ง
หรอืทอ่งเที8ยวไดต้ามอธัยาศัย 
  โดยท่านอาจเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกี
สถานที8ซ ึ8งไมค่วรพลาดโดยดสินยีแ์ลนดต์ั /งอยูน่อกกรุงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟ
จากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครั /งแรกในปี 1992 
มเีนื/อที8ทั /งหมด  ประมาณ 350 ไร ่ซึ8งคณุจะไดพ้บตัวละครดสินยีท์ี8คณุชื8นชอบ อาท ิเชน่ มกิกี/ เมาส ์(Mickey Mous  
e), โดนัลดด์ัoก (Donald Duck ), กฟูฟี8  (Goofy) ตัวละครอื8นๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน 
โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครื8องเลน่ตา่งๆมากมาย 
รวมทั /งรา้นขายอาหารและของที8ระลกึ  
  หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะที8มชี ื8อเสยีง เกา่แกท่ี8สดุแห่งหนึ8ง
ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื8อปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง 
แต่ปัจจุบันเป็นสถานที8ที8จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที8
ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิ/น ทา่นสามารถเดนิชม
งานศลิปะชื8อกอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin 
and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดัง
ของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั/น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั/น
เทพวีนัส (Venus de Milo) มทีั /งมรีูปปั/นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี8 
(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลาน
ดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิที8สรา้งขึ/นจาก
กระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมที8นักท่องเที8ยวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที8ระลกึ และเป็นฉากที8มอียูใ่นในภาพยนตรเ์รื$อง The 
Da Vinci Code ซึ8งพพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตั /งแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั8วคราวต่างๆ 
การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็นสถานที8มนัีกท่องเที8ยวมาเยอืนปีล่ะเกอืบ 10 ลา้นคน
เดนิเที8ยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึ8งเป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิ8นอายของ
วันวานที8ศลิปะในฝรั8งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica 
of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที8เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหล่า
ศลิปินที8วาดรปูอยูใ่กล ้ๆ  
 อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอธัยาศัย 

 � ที$พกั: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื8อโรงแรมที8ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที$หา้        พระราขวงัแวรช์ายส ์- ชอ้ปป̀ิงลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท - สนามบนิชารล์เดอโกลล ์        
                   � อาหารเชา้,เที$ยง 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ̀ที$ 6) 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร์
ซายส ์(Versailles Palace) อันยิ8งใหญ่ (มีไกด์ทอ้งถิ8นบรรยายใน
พระราชวัง) ที8สรา้งขึ/นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส ์ ที81 4 ภายใน
ตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทั /งจติรกรรมฝาผนัง รปูปั/น รปูแกะสลักและเครื8อง
เรอืน ซึ8งเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง 
เชน่โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที8ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง,หอ้
งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี8, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที8มคีวามยาวถงึ 73 
เมตร ซึ8งเป็นหอ้ งที8พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์
มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี8 14 แหง่ฝรั8งเศส อกีทั /งยงัเป็น
หอ้งที8ใชสํ้าหรับจัดงานเลี/ยงและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสี
ของพระเจา้หลุยสท์ี8 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที8ตกแต่งอย่างงดงาม, 
ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที8ย ิ8งใหญ ่

เที$ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ( มือ̀ที$ 7) 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่  ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ช้อปป̀ิง ตั /งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ปปิ/งแบรนดด์ัง ๆ ทั8วโลกมากกวา่ 80 ยี8หอ้ ดว้ยราคาที8ถกูกวา่ซื/อตามชอ็ปทั8วไป ราคา
สนิคา้ที8นี8ลดราคาตั /งแต่ 33% - 
60% หรอืมากกวา่นั/น ตามฤดูกาล
ปกตหิรือเป็นสนิคา้ที8อาจจะหลุด
เทรนดไ์ปแลว้ในช่วงฤดูที8ผ่านไป 
แต่สําหรับคนไทยผมว่าน่าจะคุม้
เลยทเีดยีว เพราะคณุจะไดข้องมอื
หนึ8งราคาถกู เพยีงแต่อาจจะไมลํ่/า
นําหนา้เพื8อน ๆ ของคุณนั8นเอง จะ
มีแบรนด์ดัง ๆ ที8คนไทยชอบซื/อ
กระหนํ8าซัมเมอร์เซลสใ์หดู้ล่ะกัน
นะครับ สําหรับรสนยิมสว่นตัวและตัวแปรสําคัญคอือานุภาพของเงนิสดหรอืบัตรเครดติของคุณนั8นเอง ท่องไวน้ะด ีๆ 
นะครับ เงนิคอืพระเจา้ เงนิคอือํานาจ ดลบันดาลของทุกอย่างที8ท่านตอ้งการไดท้ี8นี8 ไหน ๆ ก็มาถงึฝรั8งเศสแลว้



ระบายเงนิกันไปก่อนกลับไทยค่อยว่ากันใหม่ แบรนด์ต่าง ๆ อาทเิชน่ 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 etc; 
(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื8อความสะดวกในการชอ้ปปิ/ง) สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิปารสี
ชารล์เดอโกลลเ์พื8อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซื/อสนิคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.50น. นําทา่นเดนิทางกลับ โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ เที$ยวบนิที$ EY 038 
วนัที$หก       สนามบนิอาบดูาบี ̀- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 
06.40น.   เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบี/ แวะเปลี8ยนเครื8อง 
10.25น.   เดนิทางสูป่ระเทศไทย เที$ยวบนิที$ EY404 
20.20น.   ถงึทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

****************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี$ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื$องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี$ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื$อใหท้า่นทอ่งเที$ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงื$อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง̀นีจ̀ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน̀ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที8มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื8อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ8ม (ในกรณีที8ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ั{วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง̀ มฉิะน ัน̀ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง̀ส ิน̀  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่และบรกิาร 4,500 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื8นวซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นที8เหลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ
และจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่8ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั/นทาง
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื8องจากเป็นราคาตัiวเครื8องบนิโปรโมชั8น เมื8อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื8อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีที8กองตรวจคนเขา้เมอืงทั /งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที8ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที8จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั /งสิ/น  รวมถงึเมื8อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ8ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั /งสิ/น  
5.อตัราคา่บรกิารนีร̀วม  
1. คา่ตัiวโดยสารเครื8องบนิไป-กลับ ชั /นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
 (ตัiวกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที8นั8งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัiวกรุ๊ปเทา่นั/นไมส่ามารถเลื8อนวนัได)้  
2. คา่ที8พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที8ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที8ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที8บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํา̀หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจํากดักระเป๋า 1ชิน̀ นํา̀หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน̀เครื$องได ้7กโิลกรมั และ
คา่ประกนัวนิาศภยัเครื8องบนิตามเงื8อนไขของแตล่ะสายการบนิที8มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ/าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับ
ตามที8สายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซื/อนํ/าหนักเพิ8มแจง้ก่อนเดนิทาง14วัน ซื/อนํ/าหนักสัมภาระเพิ8ม 1ชิ/น นํ/าหนัก23กก. 
ราคา 180 US ดอลลา่ร/์เที8ยว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ
แผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื/องตน้ ดังนี/  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัที8มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัที8อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื8องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  



  ซึ8งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื8อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั /งนี/การทําประกันนี/จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที$ยว  ที$บงัคบัใหบ้รษิทันําเที$ยว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน̀ แต่
ทั /งนี/ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื/อความ
คุม้ครองเพิ8มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที8บรษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ̀มร่วม  
1. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4500 บาท  
2.คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
3. คา่ใชจ้า่ยอื8นๆ ที8นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื8องดื8ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. คา่ภาษีนํ/ามนั ที8สายการบนิเรยีกเก็บเพิ8มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัiวเครื8องบนิ  
7. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที8จา่ย 3% 
8. คา่พนักงานยกกระเป๋าที8โรงแรม  
9. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 40 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา̀ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที$เกดิข ึน̀จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื$นวซีา่/คา่มดัจาํต ั{วเครื$องบนิ (กรณีออกต ั{วแลว้ )/คา่มดัจาํ
แลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 
7.หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง̀หมดกอ่นทําการจอง เพื$อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื$อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง̀หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื$อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง̀หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ/นในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ8ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ/นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี8ยนเที8ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื8องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ8งของผดิกฎหมาย ซึ8งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิสิ8งของสญูหาย อันเนื8องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที8ยวเอง  
6. เมื8อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั /งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื8อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั /งหมด  
7. รายการนี/เป็นเพยีงขอ้เสนอที8ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั /งหนึ8ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที8พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ8งอาจจะปรับเปลี8ยนตามที8ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื8องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที8เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี8 / ปลอด
บหุรี8ได ้โดยอาจจะขอเปลี8ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี8พัก ทั /งนี/ข ึ/นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั/น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั /งสิ/นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั/น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื8องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที8ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที8ยว อันเนื8องมาจากการกระทําที8ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื8น ๆ   
12. การประกนัภยั ที8บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ทอ่งเที8ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที8ยว เท่านั/น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื8อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื8อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื/อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันทั8วไปและควรศกึษาเงื8อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั /งสิ/นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั/น  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื8องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที8ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที8ยว อันเนื8องมาจากการกระทําที8ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื8น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอยื$นวซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ั$งเศส) 

ระยะเวลาดาํเนนิการยื$น 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว̀มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที$นดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ที8ยงัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมตํ่8ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ 
และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพื8อตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็
ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื8อเป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว̀ จํานวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู 
หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครื8องประดับ ตอ้งเป็นรปูที8ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั/น 

3. เอกสารสว่นตวั 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลี8ยนชื8อ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลี8ยน) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
(กรณีเด็กอายตุํ$ากวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษัิทที8ท่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั/น โดยระบตํุาแหน่ง, อัตรา
เงนิเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที8เริ8มทํางานกับบรษัิทนี/และช่วงเวลาที8ขอลางานเพื8อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนั/นจะ
กลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ8มทํางานและชว่งเวลาที8
อนุมัตใิหล้าหยุดเพื8อเดนิทางไปยุโรป เท่านั/นไม่ตอ้งระบุชื8อประเทศ หลังจากนั/นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบ
กําหนด และตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื8นวซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน̀ พรอ้ม
ประทบัตราบรษิทั โดยชื8อลกูคา้ที8ระบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชื8อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที8มชี ื8อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ
หรอืหุน้สว่น พรอ้มทั /ง เซน็ชื8อรับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษ
เทา่นั/น)  

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที8กําลังศกึษาอยู่เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นั/น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที8เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่น
ยื8นวซีา่) 

 เด็กอายุตํ$ากว่า 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมี
ใบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและ
มารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทั /งบดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับ
บตุรกับผูท้ี8บตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําที8สํานักงานเขตที8ทําเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและ
มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื8อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิา
หรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที8รับยื8นวซีา่ดว้ย กรณีเด็กที8บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า 
และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีที$เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของ
ตัวเองหรอืของสามกี็ได ้ ในกรณีที8ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี เป็นภาษาองักฤษ      
พรอ้มกบัเขยีนชื8อ-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ที8มดีว้ยกนั) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 



ควรเลอืกเลม่ที8มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ8าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่8ากวา่ 6 หลัก เพื8อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ 
ที8จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถที8จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื8อกลับสูภ่มูลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยที$ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื$น ตอ้งมยีอดเงนิที$ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื$นในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย    ) BANK GUARANTEE) ที8ออกจากทางธนาคารเท่านั/น ระบุชื8อเจา้ของบัญช ีและ
บคุคลที8เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 14 วันก่อนยื8น ตอ้งสะกดชื8อ-สกลุใหต้รง
ตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีที$บรษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง̀หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้ง
ออกจดหมายอกีหนึ8งฉบับเพื8อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื8อผู ้
เดนิทาง และเหตผุลที8จัดการเดนิทางนี/ในจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ที8แนบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนื8องจาก
เป็นขอ้มลูที8ตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
รายละเอยีดเกี8ยวกบัชื8อ,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี8นอ้ง,สถานที8เกดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที8ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื8นคํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั /ง หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั /งนี/บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที8ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ8มเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตูเพื8อใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรื8องวซีา่ของทา่น เนื8องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

การยื8นวซีา่นั/น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั/น ถงึสามารถดําเนนิการขั /นตอนการยื8นวี
ซา่ได ้
** เอกสารประกอบการยื$นวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน̀ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื8นวซีา่เชงเกน้ประเทศฝรั8งเศส 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื8อประโยชนใ์นการยื8นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื8อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 

2. ชื8อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 

3. ชื8อ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 

4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานที8เกดิ ........................................ 

5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ที8อยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 

7. ชื8อสถานที8ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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



ที8อยูท่ี8ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี8ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. รายไดอ้ื8นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 

      แหลง่ที8มาของรายไดนั้/น .......................................................................................................................... 
 

 

10 . สถานภาพ     �   โสด   �   สมรส   �   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  �   หยา่   �   มา่ย    �   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    �   แยกกนัอยู ่

11. ชื8อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที8เกดิ ..................... 

12. ชื8อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที8เกดิ ...................... 

13. ชื8อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที8เกดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี/ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิ/วมอืเพื8อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี/ 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที8ดําเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนที8เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที8ผา่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั /งแตว่ันที8 .............................................. ถงึวันที8 .................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิ/วมอืเพื8อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี/ 

                ไมเ่คย              เคย  (กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ที8ดําเนนิการ หากทราบ)   

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

   ไมเ่คย    เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ............................................... 

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

          ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื8นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

           กรณุาระบชุื8อ ............................................................. 

        สิ8งที8ชว่ยในการดํารงชพี ………………………………..…………. 

   เชค็เดนิทาง       เงนิสด 

   บตัรเครดติ       ที8พักที8มผีูจั้ดหาให ้

            ชําระคา่ที8พักลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยทั /งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง̀หมด เจา้หนา้ที$จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 



- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพื$อดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการทาํงานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ไดแ้ก ่ชื$อบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ัง̀ส ิน̀ ท ัง̀นีบ̀รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวก 

 


