
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
- มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สนห่อ์นัเหลอืลน้ 
- หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟตุ 
- ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรุงปารสี 
- พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในฝร ัง่เศส 
- ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมคีวามยาว 2 กม. 
- อสิระชอ้ปป้ิงที ่La Vallee Village Outlet ต ัง้อยูท่ศิตะวนัออกของเมอืงปารสี 
 
 



 

 
 

วนัที1่ กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ         
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ KUWAIT AIRWAYS พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงคูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบิน 
KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU414  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัที2่ เมอืงปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์
04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงคูเวต ประเทศคูเวต (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
07.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบิน 

KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU167 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

12.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้
กว่าเมืองไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมา
เยือนมากทีสุ่ด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่า้สมัย
แห่งหนึง่ ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟช่ัน วทิยาศาสตร์

และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น าท่านเขา้ชม 
ความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ ที่สรา้งขึน้ตาม
พระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้ จติรกรรมฝา

ผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆ
ของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง , ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง , 
หอ้งอพอลโล , หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็น

หอ้งหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์
ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แหง้ฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลี้ยงและเตน้ร าของ
พระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งย่าง

งดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ิง่ใหญ่ น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมุช 
(Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่าง ๆ  ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็น

อกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก Mercure Paris Le Bourget หรอืระดับใกลเ้คยีง   
 

วนัที3่ อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม. 

*** ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั  ลูกคา้เดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืรถสาธารณะ 
ลูกคา้ช าระคา่เดนิทาง-คา่เขา้ชมเอง อสิระอาหารกลางวนัและค า่ *** 

น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วโดยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ RERรถไฟMETRO รถ

บสัประจ าทาง คา่บตัรโดยสารไมร่วมในคา่บรกิาร โดยมหัีวหนา้ทัวรท์ี่ช านาญการของ
บริษัทฯ ใหค้ าแนะน าในการเดนิทางและหรือท่านจะเลือกแยกเที่ยวเป็นส่วนตัว ไดต้าม
ความตอ้งการ เชน่ เขา้ชมพพิธิภัณฑร์ะดับโลกในกรุงปารสี  
 
ไปเที่ยวชม สวนสนุกยูโร ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland 
เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไม่ควรพลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยู่นอกกรุงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร 

โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) 
โดยดสินียแ์ลนดป์ารีส เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มีเนื้อที่ทัง้หมดประมาณ 350 ไร่ 
ซึ่งคุณจะไดพ้บตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse), 

โดนัลด์ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์
ปารสี แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดย

แต่ละสวนประกอบดว้ยเครือ่งเล่นต่างๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ หรอื
ท่านจะเดนิทางไป ย่านมงมารต์ ย่านศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละ
กลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจาก

ดา้นหนา้บันไดของ วหิารซคัเคอรเ์กอร ์วหิารสขีาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของ
ปารีส ที่ท่านสามารถเขา้ชมภายในมหาวหิารที่สวยงามมีเวลาใหท้่านเลอืกซือ้ของที่ระลกึ
หรือน่ังจิบกาแฟ ชลิชลิสไตล์ ปารีส เซียงเทอเรสต์คาเฟ่ หรือจะไปอิสระชอ้ปป้ิง ถนน

ชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไป
ดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภัตตาคารชัน้
เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสสัีนตลอด 24 ช่ัวโมง จนไดช้ือ่ว่าเป็นถนนที่สวย

ทีส่ดุในโลก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์ีโ่ด่งดังของฝร่ังเศส อาท ิสนิคา้ประเภท 
น ้าหอม, เครือ่งส าอางค,์ เครือ่งประดับ, เครือ่งแต่งกายในรา้น Duty Free ทีค่นืภาษีใหก้ับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ หรือที่หา้งสรรพสนิคา้ Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่ ทั ้ง 9 ชัน้นั้นแน่นขนัดไปดว้ยสินคา้แบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถท า Tax 
Refund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย สะดวกมาก 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก Mercure Paris Le Bourget หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที4่ จตัุรสัชารล์ เดอ โกล – ประตูชยัอารค์เดอทรยีงฟ์ – หอไอเฟล - พพิธิภณัฑ์
ลูฟวร ์- La Vallee Village Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเที่ยวชมในตัวเมืองปารีส พาทุกท่านถ่ายรูปที่ จตุัรสัชารล์ เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) จุดเริม่ตน้ของถนน 12 สายส าคัญของปารีส น าท่านชม ประตูชยั

อารค์เดอทรยีงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้
ตัง้อยู่ใจกลาง น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ 
สงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในฝร่ังเศส โดดเด่นดว้ยโดมกระจกที่เป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลท์ของ

พพิธิภัณฑ ์ภายในนั้นมีผลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกว่า 380,000 ชิน้ น าท่าอสิระชอ้ป
ป้ิงที่ La Vallee Village Outlet ตั ้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระใหท้่าน
เพลดิเพลนิและสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังทั่วโลกมากกว่า 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถู่ก

กว่าชอ้ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต่ 33% - 60% หรอืมากกว่านัน้ ตามฤดูกาลปกติ
หรือเป็นสินคา้ที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแลว้ในช่วงฤดูที่ผ่านไป อาทิ 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 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

เย็น   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
  พัก Mercure Paris Le Bourget หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ มหาวหิารโนตเตรอดาม - สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ัง

ตะวันออกของกรุงปารสีบนเกาะกลางแม่น ้า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดรั้บการบูรณะโดย เออแชน 
วียอเลต-์เลอ-ดุค สถาปนิกคนส าคัญที่สุดคนหนึ่งของฝร่ังเศส ประตมิากรรมและหนา้ต่าง
ประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งนี้ไดรั้บความ

เสยีหายอย่างหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และไดม้ีการ
บูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใหเ้หมือนเดมิทุกประการ ผ่านชมลานจตุรัส
คองคอรด์ ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวัิตใิหญ่ฝร่ังเศส 

ใกลก้ันเป็นสวนตุยเลอลีส ์สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไวอ้ย่างงดงาม, โบสถแ์องวาลีดส์

อันงามสง่า ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล เพื่อผ่าน

ขัน้ตอนการท าคนืภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
13.50 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงคูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบิน 

KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU168  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงคูเวต ประเทศคูเวต (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
23.25 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ  
 KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU411 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

 

วนัที6่ สนามบนิกรุงคูเวต - กรุงเทพ(สุวรรณภูม)ิ 
10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 



 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซ่ีา 

เพิม่ทา่น
ละ 

เดอืน ธนัวาคม 

7 – 12 ธนัวาคม 2562  31,999 31,999 30,999 6,900 4,000 
เดอืน มนีาคม 

21 – 26 มนีาคม 2563  33,999 33,999 32,999 6,900 4,000 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยตอ้งท า Visa ฝร ัง่เศส 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากต่างจังหวัดหรอืต่างประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 

ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภูมทิางบรษัิท จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็น
ค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 60 EUR/ทรปิ/ทา่น 

 

อันเน่ืองมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิัยต่างๆ ทัง้น้ีจะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 
 

 
 
 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื 

เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบรษิทัฯ จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่า
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบิน 

หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 30 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม

จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 
• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที ่

ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสุ่ดเท่าจ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ให้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 

 
 

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) และเนื่องจาก 

    เป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 23 กโิลกรัม 2 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบุ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมที่พักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ี่จะทราบ

กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดียวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ 

จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 
 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 ค่ามัคคุเทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์ูแลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
 ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกันเพิม่เตมิสามารถดูรายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

  

 

 ค่าใชจ้่าสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี

ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
   ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวต่างชาต ิ 
  ค่าน ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  

   ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
   ค่าธรรมเนียมและบรกิารยืน่วซีา่ฝร่ังเศส ทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น 
  ค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 60 EUR/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นี้ท่าสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  
 

 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระส่วนทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของทีพั่กและตั๋วเครื่องบนิไป

ก่อนหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที 
หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพื่อ
ออกตั๋วหรือค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ

บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ โดยบริษัทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดูแลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจ

อัตราคา่บรกิารไม่รวม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 
 

มกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม

กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ี่จะช่วยเหลือใดๆ ทัง้สิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บรษัิทฯ มีจุดประสงคท์ี่ท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและมีหนา้

แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะ

ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไม่ร่วม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน (แต่ท่านสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตุต่างๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  



 

 
 

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง

ผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ 

ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเท่านัน้ 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่TLS Contact (ตกึสาธรซติี ้ช ัน้ 12) *** 

 เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
 

1.   หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และ

มหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว 

ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 

3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง 

วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมาย รั บ ร องกา รท า ง าน ให ้ร ะ บุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศ

ปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่

อยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ที่ดุลยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา จดหมาย

ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไม่

ถูกตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

 



 

 
 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 

บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบ

ส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่าน ัน้ โดยระบุชือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหกั้บผูถู้กรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่

นดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank State-

ment คอืบญัชเีดยีวกนั ** 



 

 
 

 - เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าประเทศฝร ัง่เศส 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1.ชือ่/นามสกลุ (ปัจจุบัน)........................................................................................................ 
 

2.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .................................................................................................. 
 

3.วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อายุ .................... ปี 

สถานทีเ่กดิ (จังหวัด/ประเทศ) ................................................................................................. 
 

*4.ทีอ่ยู่ปัจจุบัน(ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) 
.........................................................................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 

อเีมล.์................................................................................................................................ 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ....................................................... 
 

*5.อาชพีปัจจุบัน...................................................ต าแหน่ง
...................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

......................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่
......................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................
อเีมล.์................................................................................................................................. 
 

6. สถานภาพ 

 (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู ่
 

7.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากีปี่....................................... 
 

8.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วันเดอืนปีเกดิของบดิา

.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 
9.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วันเดอืนปีเกดิของมารดา

...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 
 

10.รายไดต้่อเดอืน............................................บาท 

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก

......................................................................................................................................... 
แหล่งทีม่าของรายไดนั้น้

......................................................................................................................................... 
12.ค่าใชจ้่ายของท่านต่อเดอืน.........................บาท 

13.รายไดท้ีท่่านใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายต่าง ๆ ต่อเดอืน...................บาท 



 

 
 

 

*14.วีซา่เชง้เกน้ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปี 

(.....) ไม่เคย 

(.....) เคย ตัง้แตวั่นที.่...............................ถงึวันที.่....................................................... 
 

*15.เคยถูกพมิพล์ายนิว้มือ้เพือ่ขอวซีา่เชง้เกน้กอ่นหนา้นี้ 
 (......) ไม่เคย 

 (......) เคย   ตัง้แตวั่นที.่.......................................ถงึ................................................... 
 

16.ท่านเคยถูกปฎเิสธวซีา่หรอืไม่ 

 (......) ไม่เคย 

 (......) เคย (เหตุผลในการปฎเิสธ)................................................................................. 
 

16.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคู่สมรส ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

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

17. การออกค่าใชจ้่าย 

 (......) ตัวผูข้อวซีา่เอง 

 (......) มผีูอ้ืน่ออกให ้โปรดระบุชือ่-นามสกลุ.............................................. 

    ทีอ่ยู่........................................................................................... 
 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 4/5/14/15 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางใน

การอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 
*** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์

ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มูลการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหตุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ 
 


