
 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

ธนัวาคม : 8 – 14 41,500.-
ธนัวาคม : 25 – 31, 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 55,500.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที7ยง ค่าํ โรงแรมที7พกั 

หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
กรงุเทพฯ – ปารสี – หอไอเฟล – ประตชูยันโปเลยีน –  
พพิธิภณัฑล์ฟูร ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้าํแซน

✈ O O
IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY

3
พระราชวงัแวรซ์ายส ์– พพิธิภณัฑน์ ้าํหอม – ชอ้ปปิGง –  
รา้นคา้ปลอดภาษี – แกลเลอรีK ลาฟาแยตต์

O O X
IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY
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Paris : Mona Lisa 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG)    



***เขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูร ์*** 

***เขา้ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายส*์** 

นําทา่นบนิตรงสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครแห่งแฟชัKนทีKเป็นสรรค์ ของนักชอปปิGงจากทัKวทกุมุมโลก          

เขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูร ์ (Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีKมชี ืKอเสี ยง เกบ็รักษาผลงานทรงคณุคา่

ระดบัโลกเป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิGน ถา่ยรปูกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประตชูยันโปเลยีน  (Arc de 

Triomphe) เขา้ชมความงามของมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris)             

และ ลอ่งเรอื บาโตมชุ  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าํแซนทีKไหลผ่านใจกลางกรงุปารสี ตืKนตา

ตืKนใจกบัพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) มเีวลาใหท้า่นชอ้ปปิL งจใุจท ัLง หา้งช ัLนนําแกลเลอรี7 ลา

ฟาแยตต,์ ถนนชองป์เอลเิซ,่ รา้นคา้ปลอดภาษ ี 

 4 อสิระเต็มวนั เต็มอิKมกบัมหานครปารสี O X X
IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY  

5 อสิระเต็มวนั เต็มอิKมกบัมหานครปารสี O X X
IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY  

6 ปารสี – สนามบนิ – กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 3  

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หน ้ าทีKคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

วนัที7สองของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – ปารสี – หอไอเฟล – ประตชูยันโปเลยีน 

                                                พพิธิภณัฑล์ฟูร ์– ลอ่งเรอืแมน่้าํแซน 

00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี เทีKยวบนิทีK TG930  

*** คณะเดนิทางต ัLงแตว่นัที7 25 ธ.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.05 น.และ 

ถงึปารสีเวลา 06.50 น.***
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07.05 น.
 

ถงึสนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์นครปารสี ประเทศฝร ั7งเศส (เวลาทอ้งถิKนชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชัKวโมง และจะเปลีKยนเป็น 6 ชัKวโมงในวนัทีK 29 ตลุาคม 2560) นํา

ทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี 

(Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัKงเศส เมอืงทีKมมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิ

อนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีKนักทอ่งเทีKยวอยากมาเยอืนมากทีKสดุ ปัจจบุนักรงุปารสี

เป็นหนึKงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีKล ้าํสมัยแหง่หนึKงของโลก ทีK

ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สืKอ แฟชัKน วทิยาศาสตรแ์ละ

ศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึKงในเมอืงทีKสําคัญทีKสุดแห่งหนึKงของโลก นําชม

มหานครปารีสผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีKพระเจา้หลยุสท์ีK 16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหาร

ชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรัKงเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลิ

เซ ่ (Champs-Élysées ) ซึKงทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโป

เลยีน นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอร์ลทิซใ์นปี1805 

โดยเริKมสรา้งขึGนในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  นําถา่ยรปูเป็นทีK

ระลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ีKโดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่คร

ปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึKงสรา้งขึGนในปีค.ศ.1889 ทีKบรเิวณจัตรัุสทรอค

คาเดโร ่ 

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูร ์ (Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีK

มชี ืKอเสยีง เกา่แกท่ีKสดุแหง่หนึKงของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมืKอปี 1793 ตวัอาคารเดมิ

เคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจุบันเป็นสถานทีKทีKจัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศลิปะทีKทรงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิGน ทา่นสามารถ

เดินชมงานศิลปะชืKอกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),          

The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่ง

ดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปัGน The Victory of Samothrace หรือ รูปปัGนเทพ

วีนัส (Venus de Milo) มีทัGงมีรูปปัGนสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมีK (Mummy) หรือร่อง

รอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะ

สร้างเป็นรูปทรงพีระมิดทีKสร้างขึGนจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมทีKนักท่องเทีKยว

ต้องไปถ่ายรูปเป็นทีKระลึก และเป็นฉากทีKมีอยู่ในในภาพยนตร์เรืKอง The Da Vinci 

Code ซึKงพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตัGงแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมี

นิทรรศการชัKวคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทําให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

เป็นสถานทีKมีนักท่องเทีKยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน     จากน ัLนนําทา่นลอ่ง

เรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าํแซนทีKไหลผา่น

ใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคาร

ตา่งๆตลอดสองฝากฝัKงแมน่ ้าํ เป็นอกีหนึKงประสบการณท์ีKน่าประทบัใจ

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารอาหารพืGนเมอืง (หอยเอสคาโก)้

นําคณะเขา้สูท่ีKพักโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรือเทียบเท่า
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วนัที7สามของการเดนิทาง      พระราชวงัแวรซ์ายส ์– พพิธิภณัฑน์้าํหอม – 

                                           ชอ้ปปิL ง – รา้นคา้ปลอดภาษ ี– แกลเลอรี7 ลาฟาแยตต์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อนัยิKง

ใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถิKนบรรยายในพระราชวงั) ทีKสรา้งขึGนตามพระราชประสงคข์องพระ

เจา้หลยุสท์ีK 14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทั Gงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัGน รปู

แกะสลกัและเครืKองเรอืน ซึKงเป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของ

พระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีKตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรีK, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีKมคีวามยาวถงึ 

73 เมตร ซึKงเป็นหอ้งทีKพระยาโกษาธบิด ี (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์

มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ีK 14 แหง่ฝรัKงเศส อกีทั Gงยงัเป็นหอ้งทีK

ใชส้ําหรับจัดงานเลีGยงและเตน้รําของพระนางมาร ี อังตัวแนตต ์ มเหสขีองพระเจา้

หลุยส์ที K 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที Kตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน

ปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีKย ิKงใหญ ่

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 40 นาที

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูม่หานครปารสี เขา้ชมพพิธิภณัฑน์้าํหอม Fragonard 

พพิธิภัณฑท์ีKจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติน ้าํหอมในปัจจบุัน 

ของโรงงานผลติน ้าํหอมยีKหอ้ Fragonard ยีKหอ้น ้าํหอมอนัโดง่ดงั ทีKมแีหลง่ผลติตน้

กําเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีKไดช้ืKอวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าํหอม โดย

พพิธิภณัฑแ์หง่นีGกอ่ตั GงขึGนมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นทีKอยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนา

ปารต์ทีK 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึKงแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรืKองราวเกีKยวกบั

บรรจภุณัฑบ์รรจนุ ้าํหอมตั Gงแตส่มัยอดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรืKองราวการผสม

ผสานกลิKนน ้าํหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจาก

ปารสีทีKไมเ่หมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซืGอน ้าํหอมจากโรงงานของ Fragonard ได ้

โดยตรงตามอัธยาศัย จากนัGนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืGอสนิคา้แฟชัKนราคาถกูในรา้น

คา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครืKองสําอาง น ้าํหอม นาฬกิาหรอื

กระเป๋า จากนัGนพาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีKเต็มไปดว้ยนัก  ชอ้ปปิGงจากทัKวทกุมมุ

โลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีทีKแกลเลอรี7 ลาฟาแยตต ์(Galeries 

Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืGอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงั

ของสวสิ ทีKมสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโก

แลต, เครืKองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีKหอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้

ค่าํ อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ีKพักโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรือเทียบเท่า

วนัที7ส ี7ของการเดนิทาง            อสิระเต็มวนั เต็มอิ7มกบัมหานครปารสี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื คาํแนะนํา และ ทางบรษิทัไมม่ ี

รถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัLงหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทีKมคีรอบคลมุอยู่

ทัKวกรงุปารสีทั Gงรถไฟใตด้นิ รถเมล ์ หรอื รถTAXI โดยทา่นอาจเดนิทางสูด่สินยี ์

แลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีKซ ึKงไม่

ควรพลาด  โดยดสินยีแ์ลนดต์ั Gงอยูน่อกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถ

เดนิทางโดยรถไฟจากตวัเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วลัล ี(Marne La Vallee) โดย

ดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครั Gงแรกในปี 1992 มเีนืGอทีKทั Gงหมดประมาณ 350 ไร ่

ซึKงคุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีKคุณชืKนชอบ อาท ิ เชน่ มกิกีG เมาส ์ (Mickey 

Mouse), โดนัลด ์ ดั`ก (Donald Duck ), กฟูฟีK (Goofy) ตวัละครอืKนๆอกีมากมาย 

โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt 

Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครืKองเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทั Gง

รา้นขายอาหารและของทีKระลกึ 

เดนิเทีKยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึKงเป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ 

สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิKนอายของวันวานทีKศลิปะในฝรัKงเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชม

ววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์  (Basilica of 

Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีKเป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิ

สํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีKวาดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 

ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีKงามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรง

เหลีKยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืGนดนิถงึ 96 เมตร เป็น

สถานทีKประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ีK 16 กบัพระนางมาร ี องัตวั

เนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีKศนูยข์องประเทศฝรัKงเศสอกีดว้ย

ระยะทาง 50 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม.

นําคณะเขา้สูท่ีKพักโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรือเทียบเท่า

วนัที7หา้ของการเดนิทาง           อสิระเต็มวนั เต็มอิ7มกบัมหานครปารสี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื คาํแนะนํา และ ทางบรษิทัไมม่ ี

รถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัLงหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง

นําคณะเขา้สูท่ีKพักโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรือเทียบเท่า

วนัที7หกของการเดนิทาง           ปารสี – สนามบนิ – กรงุเทพฯ

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ เพืKอใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซืGอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เทีKยวบนิทีK TG931  

*** คณะเดนิทางต ัLงแตว่นัที7 25 ธ.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.30 น.และ 

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.00 น.***

วนัที7เจ็ดของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 
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(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที7เขา้พกั เชน่ กรณีที7เมอืงน ัLนมกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที7ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี7ยนตาม

ความเหมาะสม)  

โปรแกรม : Paris : Mona Lisa  
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    
กาํหนดวนัเดนิทาง:   ปี 2560  

           
ธนัวาคม : 8 – 14 

06.00 

น.

คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการทีKจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีKทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิ

ของเทีKยวบนิ รวมถงึกรณีทีKกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั GงในกรณีทีKท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่ม

สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึKง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีKยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีKยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีKยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีKคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื7อทา่นทาํการซืLอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื7อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที7ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที7ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัLง มฉิะน ัLนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัLงส ิLน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี7ยนแปลงได ้ท ัLงนีLข ึLนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที7ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 41,500.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 41,500.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:   ปี 2560  
         ธนัวาคม : 25 – 31, 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 

1. คา่ตัbวเครืKองบนิ ชั Gนประหยดั ( Economy Class) ทีKระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืKอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีKยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีKระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีKระบใุนรายการ 

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 41,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
41,500.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 19,600.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั7งเศส 

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัLนธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ัLน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,500.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 55,500.-

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 8,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
55,500.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 31,600.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั7งเศส 

 (ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัLนธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ัLน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีLรวม
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6. คา่เขา้ชมสถานทีKทอ่งเทีKยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื7อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที7) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืKนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืLอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื7องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ7ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีLยประกนัเร ิ7มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีLยประกนัเร ิ7มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที7มอีายตุ ัLงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืKองดืKมทีKสัKงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิGน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีKสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีKสายการบนิมกีารปรับขึGนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึKงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั7งเศส  

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ7น  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอืประมาณ 700 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ7ม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที7น ั7งจะยนืยนัเมื7อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัLน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีKเดนิทาง ทีKมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืKอทําการจองควิยืKนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืKอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที7ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีK  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Gง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีK ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีKเกดิขึGน 

  5. การยืKนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั GนตอนการยืKนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Gงแบบหมูค่ณะและยืKน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืKอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีK 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัKงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีKยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัKวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืKองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Gงหมด 

อตัรานีLไมร่วม

เงื7อนไขการจอง
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เง ื7อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึLนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีKดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึGน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืKนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพืKอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึKงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีKคอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีKศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืKองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีKตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัGน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริKมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืKนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนืKองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิKงในการยืKนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีKใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัGนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีKนัKงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครืKองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครืKองบนิ ซึKงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัbวเครืKองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีKเกดิขึGนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัKงทีK Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีKจะนัKงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีKสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีKมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืKนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีKเครืKองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีKมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีKนัKง Long leg ขึGนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีKเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีKเชค็อนิเทา่นัGน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึGนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Gงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

ขอ้มลูเบืLองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื7นวซีา่และการยื7นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องต ัYวเครื7องบนิและที7น ั7งบนเครื7องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Gงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัLงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที7บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึLนไป) เนืKองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อืKนทีKเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีKเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึKงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืKอน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั GงนีGทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีKไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัbว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีKสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื7นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีKเกดิขึGนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืKนวซีา่ / คา่มดัจําตัbวเครืKองบนิ หรอื

คา่ตัbวเครืKองบนิ (กรณีออกตัbวเครืKองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีKกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัLงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืKองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีK ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัLงหมด 

10.

1. เนืKองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีKยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืKองปรับอากาศเนืKองจากอยูใ่นแถบทีKมอีณุหภมูติ่าํ  

3. กรณีทีKมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึGนมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลีKยนหรอืยา้ยเมอืงเพืKอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีKมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีKเป็นหอ้งเดีKยวอาจเป็นหอ้งทีKมขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้าํ ซึKงขึGนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัGนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืKนวซีา่ดว้ย)  

ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั7งเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื7นประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

ยื7นวซีา่แสดงตนที7ศนูยย์ ื7นวซีา่ TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที7ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื7นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิGว จํานวน 2 ใบ (พืGนหลงัขาวเทา่นัGน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิGว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืKองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีKออกจาก

ทางธนาคารเทา่นัGน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพืKอใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีKยืKนวซีา่)  บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ีKออกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีKมชีืKอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีGแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีK 

โฉนดทีKดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริKมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืKอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืKอสถานทตูทีKยืKน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีKออกจากสถาบนัทีKกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืKอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืKอสถานทตูทีKยืKน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีKยนชืKอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีKยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Gงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กที7บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชืKอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  
                                                                               

เอกสารยื7นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี7ยนและขออพัเดทเพิ7มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ7มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื7นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั7งเศส 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื7องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืKอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืKอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีKเกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีKเกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืKนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีKผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ืKอ และทีKอยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีKอยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีKตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืLอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 
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13. ชื7อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และที7อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื7อ ที7อยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….……… 

14. วซีา่เชงเกนทีKเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีKผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Gงแตว่นัทีK.......................................ถงึวนัทีK......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิGวมอืเพืKอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีG 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีK หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืKนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืKอ ......................................................  

สิKงทีKชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิKงทีKชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีKพักทีKมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีKพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Gงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืKนๆ (โปรดระบ)ุ     อืKนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี7ยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน 

ท ัLงนีLบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัLน
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