
ไฮไลท์ ฝรั่งเศส (ปารีส – ลุํมแมํน้ําลัวร์) 

7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)  

 

 

 

นําท่านบินลัดฟ้าสู่ปารีส เยือนเมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุํมแมํน้ําลัวร์ (Loire) เข้าชมความ

งามของปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) ที่แสดงความยิ่งใหญ่ในลุ่มแม่น้ําลัวร ์เต็มอิ่มกับ

ปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก ถ่ายรูปสวยๆกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ลํองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตาม

แม่น้ําแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส ์(Versaille Palace) 

แวะช้อปปิ้ง Chic Outlet La Vallee Village อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ 2วันเต็ม!!! ทั้งร้านค้าปลอดภาษี และ 

ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์ 

 

กําหนดการเดินทาง              26 ก.ย.-2 ต.ค. / 10-16, 24-30 ต.ค. 2559 

    7-13, 14-20, 21-27 พ.ย. / 5-11 ธ.ค. 2559 

 



วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  

17.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู  8 

เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เอทิฮัทโดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

20.35 น. ออกเดินทางจากสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัท เท่ียวบินท่ี EY 401 

***คณะเดินทางวันที่ 7 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 20.10 น. 

และถึงอาบูดาบ้ี เวลา 00.10 น.*** 

 

วันที่สองของการเดินทาง        อาบูดาบี ้– ปารีส – ตูร์ – ปราสาทเชอนงโซ 

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ้เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง   

02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส เท่ียวบินท่ี EY31  

***คณะเดินทางวันที่ 7 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 02.25 น. 

และถึงปารีส เวลา 07.15 น.*** 

 

07.55 น.
  

ถึงสนามบิน ชาร์ล เดอ โกลด์  นครปารีส  ประเทศ ฝรั่งเศส  (เวลาท้องถ่ินช้า

กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 30 ตุลาคม 2559) 

นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นําท่าน เดินทางสู่  เมืองตูร์ 

(Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลํุมแมํนํ้าลัวร์(Loire) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําลัวร์

ทางตอนเหนือ และแม่น้ําแชร์ทางตอนใต้ ลุ่มแม่น้ําลัวร์เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยง

แคว้นลัวร์ และเป็นแม่น้ําสายยาวท่ีสุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเลี้ยง

ต้นองุ่นหลายร้อยตําบลในหลายแคว้น สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตสําคัญของ

กษัตรย์ฝรั่งเศส และเช้ือพระวงศ์ท่ีสวยงามนับพันแห่ง 

ระยะทาง 280 กม.  

ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ชม. 

 
  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บําย นําคณะเดินทางสู่ เข้า เดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (Château de 

Chenonceau) สร้างบนฝั่งแม่น้ําแชร์ ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม 

สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอ

นงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์

ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ํา ประตู

ทางเข้าขนาดใหญ่ทําจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วย

หน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) เป็นลักษณะศิลปะแบบ

โกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง , ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ท่ี  1, ห้องพระ

เจ้าหลุยส์ท่ี 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันท่ีมีหินหลักแยกจากกัน

เป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องท่ีแกะสลักท่ีสวยท่ีสุดห้องหนึ่งในการตกแต่งแบบ

เรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก KYRIAD TOURS HOTEL หรือเทียบเทํา 

วันที่สามของการเดินทาง      ตูร์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  พิพิธภัณฑ์น้ําหอม – ช๏อปปิ้ง 

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสํูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมือง

ท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติ ดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมา

เยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

ระยะทาง 280 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ชม. 



วัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ี

สําคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บําย จากนั้นเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนําเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์

ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง ) ท่ี

สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร

อลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงิน

อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา

พระราชวัง,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่ างวิจิตรบรรจง , ห้องอพอลโล , ห้องเมอคิวรี่ , 

ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระยา

โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระ

เจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส อีกท้ังยังเป็นห้องท่ีใช้สําหรับจัดงานเลี้ยงและเ ต้นรํา

ของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระ

ราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ี

ยิ่งใหญ่ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์นํ้าหอม 

Fragonard พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวัติ ความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต

น้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน้ําหอมอันโด่ง

ดัง ท่ีมีแหล่งผลิตต้นกําเนิดมาจาก เมือง Grasse เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวง

ของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นท่ีอยู่

เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละ

ห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ําหอมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน 

และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และ

หากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม่เหมือนใค ร ท่านสามารถเลือกซื้อน้ําหอม

จากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย  แล้วให้ท่านได้อิสระเลือก

ซื้อสินค้าแฟช่ันราคาถูกใน ร๎านค๎าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ี

เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากท่ัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ท่ีแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อ

สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง

ปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อ

ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรือเทียบเทํา 

วันที่สี่ของการเดินทาง            ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – หอไอเฟล – OUTLET – ลํองเรือ 

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์  จัตุรัสคองคอร์ด  (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี  16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิ

เซํ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโป นํา

 



ชมและถํายรูปคูํกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่ง

ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้น

ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836  นําถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส  ด้วยความสูง

ถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค .ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่  จากนั้น

เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊อปปิ้งท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่

ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ  เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, 

Burberry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph 

Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss 

และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนการช๊อปปิ้ง  

เย็น นําท่านลํองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ํา

แซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ําเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก๎)  

 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรือเทียบเทํา 

วันที่ห๎าของการเดินทาง                  ปารีส – อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส   

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ 

ท่ีมีครอบคลุมอยู่ท่ัวกรุงปารีสท้ังรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถ TAXI โดยท่านอาจ

เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland 

เป็นอีกสถานท่ีซึ่งไม่ควรพลาด  โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 

กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี 

(Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแร กในปี 1992 มี

เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ท่ีคุณช่ืนชอบ อาทิ 

เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse),โดนัลด์ ดั๊ก (Donald Duck ),กูฟฟ่ี (Goofy) 

ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น 

Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วย

เครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมท้ังร้านขายอาหารและของท่ีระลึก 

 

หรือเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมี

ช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิม

เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ช้ิน ท่านสามารถ

เดินชมงานศิลปะช่ือก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดั งของลีโอ

นาร์โด ดาวินชี , รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส 

(Venus de Milo) มีท้ังมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอย

อารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะ

 



สร้างเป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสร้างขึ้นจากกร ะจกเป็นอีกจุดยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียว

ต้องไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็นฉากท่ีมีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci 

Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมี

นิทรรศการช่ัวคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทําให้พิพิธภัณฑ์

ลูฟร์เป็นสถานท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน 

 

ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหํงปารีส  (Notre-dame de Paris) อายุกว่า  

800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่

หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 

เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนาง

มารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย  หรือ

เดิน เท่ียวชม ยํานมงมาร์ต  (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปี

แล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานท่ีศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีด

สุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์  (Basilica 

of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้ว

เชิญสํารวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินท่ีวาดรูปอยู่ใกล้ๆ 

 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรือเทียบเทํา 

วันที่หกของการเดินทาง                    ปารีส – สนามบิน – อาบูดาบี ้

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส   

เลือกท่ีช้อปปิ้งกลางกรุงปารีส ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแฟช่ันของโลก เป็นเมือง

ท่ีเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เต็มไปด้วยร้านค้า และห้างสรรพสินค้า มีครบครั้นท้ัง

เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ,เครื่องประดับ ,เครื่องสําอาง ,น้ําหอม ท่านสามารถเลือก

ซื้อสินค้าแบรนด์เนมช้ันนําจากเกือบท่ัวทุกมุมโลกได้ท่ีเมืองนี้ ต่างๆมากมาย อาทิ 

เช่น Louis Vitton, Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, Escada, 

Ermenegildo Zegna, John Galliano, Roberto Cavalli,  Miu Miu, 

Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Loewe, 

Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada ฯลฯ รวมทั้ง

ร๎าน Bucherer ชื่อดัง จากสวิตเซอร์แลน ด์ เปิดสาขาอยูํใน ใจกลางกรุง

ปารีส มีจําหนําย ท้ังเครื่องหนัง ,มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง มากมาย  อาทิ เชํน 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น 

 
 

17.00 น. นําคณะเดินทางสู่  เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

22.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอทิฮัท เท่ียวบินท่ี EY38 

***คณะเดินทางวันที่ 7 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 20.45 น. 

และถึงอาบูดาบ้ีเวลา 06.45 น.*** 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                อาบูดาบี ้– กรุงเทพ 

07.05 น. เดินทางถึงสนามอาบูดาบี้ เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน  

10.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัท  



เท่ียวบินท่ี EY404 

***คณะเดินทางวันที่ 30 ต.ค. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 10.25 น. 

และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.40 น.*** 

20.05 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

(ร๎านค๎าใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย๎ายเมืองที่เข๎าพัก เชํน กรณีที่เมืองนั้นมีการ

จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองที่ใกล๎ เคียงแทน  และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสม)  

 

กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอยีดทุกข๎อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือ

ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า

เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว 

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได๎ ทั้งน้ีข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ  

ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ 

 

 

กําหนดการเดินทาง    26 ก.ย.-2 ต.ค. / 10-16, 24-30 ต.ค. 2559 

            7-13, 14-20, 21-27 พ.ย. / 5-11 ธ.ค. 2559 

 

อัตราคําบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 49,900.- 

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ 7,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (กรุณาอํานข๎อมูล

เพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 
49,900.- 



ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ  20,000.- 

ในกรณีทีมีวีซําแล๎วหรือดําเนินการยื่นวีซําเอง 3,500.- 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ 

(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่น่ัง confirm เทําน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม ** 

  อัตราคําบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ น้ําหนักกะเป๋า ไม่เกิน 30 กก. 

(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค๎าทํานใดสนใจ ...ซ้ือประกันการเ ดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 

**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์) 

 9.  คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศเชงเก๎น 

10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

 

อัตราน้ีไมํรวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. คําธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตํอคน ตํอวัน : 7x2 = 14 ยูโร) 

6. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง  

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทําน้ัน 

2.  ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน   



    3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

    ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

 

เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วันกํอนการเดินทาง 

หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงเหต 

 

ข๎อมูลเบ้ืองต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา  

 

1. ทางสถานทูตมีการแจ๎งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซํา ดังนั้นควรเตรียมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจ๎งเงื่อนไขมา หากทํานเตรียมเอกสารไมํครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให๎

ไมํสามารถยื่นวีซําได๎หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซํา ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินมัดจําหรือคํา

ทัวร์ทั้งหมด 

2. การอนุมัติวีซําเป็น ดุลพินิจ ของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ คอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น อัตรา

คําธรรมเนียมวีซํา ทางสถานทูตเป็นผู๎ เรียกเก็บ  หากทํานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซํา ทาง

สถานทูตไมํคืนอัตราคําธรรมเนียมในการยื่นวีซํา และมีสิทธิ์ไมํแจ๎งสาเหตุการปฏิเสธวีซํา 

 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 



2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทาง

ไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมํคืนคําทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได ๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพัก

แบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง 

(Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละชั้นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซ่ึงถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1 เตียง

ใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพักเน่ืองจากโรงแรมน้ัน ไมํสามารถจัดหา

ได ๎ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห๎องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มี

อ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได้พักในเมืองอื่นแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวีซําเชงเก๎น (ฝรั่งเศส) 

ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซํานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวีซําแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซํา 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชํารุด ฉีก

ขาด มีรอยขีดเขียน (สําหรับท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

2. รูปถําย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว

เทําน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได,้ ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ) สัดสํวนใบหน๎าตั้งแตํปลายคาง จนถึงศรีษะประมาณ 3 ซม.  

(กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูต

จะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม)่ 

 

 

3. สําเนาทะเบียนบ๎าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี)/ทะเบียนสมรส/ทะเบียน

หยํา/มรณะบัตร/ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ๎าเคยเปล่ียน)  พร้อมท้ังฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผู๎เดินทางออกคําใช๎จํายเอง ใช๎ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย๎อนหลัง 3 เดือน ของผู๎

เดินทาง ขอจากทางธนาคารเทําน้ัน ต๎องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเทําน้ัน ไมํใชํสําเนา

จากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวซี่า 

              สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา  

- กรณผีู๎เดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง ใช๎สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู๎ที่ออก

คําใช๎จําย) ย๎อนหลัง 3 เดือน 

  

5. หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทําน้ัน)   

- กรณเีป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางานและช่วงเวลาท่ีอนุมัติให้ลาหยุด ต๎องมีอายุ 1 เดือนกํอนยื่นวีซํา ต๎องสะกด ชื่อ-สกุล ให๎ตรง

ตามหน๎าพาสปอร์ต 

- กรณีเจ๎าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

พร้อมท้ังฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู่  

(สถานทูตไมํรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไมํวําเป็นชํวงปิดเทอมและ ต๎องมีอายุ 1 เดือนกํอนยื่นวี

ซํา) ต๎องสะกดชื่อ-สกุล ให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต 

 

6. กรณเีด็กไมํได๎เดินทางไปตํางประเทศพร๎อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต้องคั ดหนังสือระบุ ยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา  โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย



ค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด  พร้อมท้ังฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  พร้อม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือระบุ ยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด  พร้อมท้ังฉบับแปลเป็นภาษาอั งกฤษ พร้อมแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบยุินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก  โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง

ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมท้ังฉบับ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมท้ังแนบ

สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมท้ังฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

***กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย 

 

7. เบอร์มือถือที่ติดตํอได๎สะดวกพร๎อมอีเมล์ 

  

8. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีต้องส่งให้กับทาง

สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได ้

 

9. ท่านไมํจําเป็นต๎องเซ็น รับรองสําเนาถูกต๎อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร๎องขอวีซําเทําน้ัน 

เอกสารยื่นวีซําอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได๎ 

ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ๎งขอเพิ่มเติม 

 

 



                                                                                     

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….…………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………….……… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………….…………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………..…………..….…………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………..………….………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................. สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………….………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบียน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่า 

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

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................ ..................................  
10. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

........................................................................................................  
13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที.่....................................... ถึงวันที่..............................................  

 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้



 

 

 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............... .................................  

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................  

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให(้ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

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

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให ้

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆ

ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทาง

เทํานั้น 

 


