
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
- มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สนห่อ์นัเหลอืลน้ 
- หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต 

- ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ํา้แซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรุงปารสี 
- พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในฝร ัง่เศส 
- ถนนชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายสําคญัมคีวามยาว 2 กม. 

- อสิชอ้ปปallee Village Outlet ต ัง้อยูท่ศิตะวนัออกของเมอืงปารสี 



 
วนัที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ 

20.00น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสุวรรณภูม ิ เคานเ์ตอร์
สายการบนิ KUWAIT AIRWAYSพบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 
23.15น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคเูวต ประเทศคเูวตโดยสายการบนิ KUWAIT 

AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU414(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัที2่ เมอืงปารสี –พระราชวงัแวรซ์ายส ์
02.40 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคเูวต ประเทศคเูวต(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
07.15น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาติ  ชา เดอ โก ประเทศ ฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ  

KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU167(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
12.40น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาติ  ชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส(ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่เมอืงไทยประมาณ  5 ชัว่โมง)  หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง  และตรวจรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสู่  มหานครปารสี  (Paris)เมอืงหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมา

เยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุันกรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่า้สมัย
แหง่หนึง่  ของโลก  ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง  การศกึษา  บันเทงิ  สือ่  แฟชัน่  

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ  ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก นํา
ทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส(์Versaille Palace)อันยิง่ใหญ่  ทีส่รา้ง
ขึน้ตามพระราชประสงค์ ของพระเ จา้หลุยสท์ี่  14 ภายในตกแตง่อยา่งวิ จติ รอลังการ  ทั ้ง 

จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล  พาทา่น
ชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง  , ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่ง

วจิติรบรรจง , หอ้งอพอลโล , หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 
เมตร ซึง่เป็นหอ้งหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิดี  (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง้ฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้ง
และเตน้รําของพระนางมารี  อังตัวแนตต์  มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี่  16, ชมหอ้งบรรทมพระ
ราชนิีทีต่กแตง่ยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ นําทา่น

ลอ่งเรอืบาโตมชุ  (Bateaux Mouches River Cruise)ไปตามแมน้ํ่าแซนทีไ่หลผา่นใจ
กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่ง  ๆ ตลอดสอง

ฝากฝ่ังแมน้ํ่า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL PARIS NORD EXPO AULNAYหรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที3่ อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม. 

*** ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั  ลูกคา้เดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืรถสาธารณะ 
ลูกคา้ชําระคา่เดนิทาง-คา่เขา้ชมเอง อสิระอาหารกลางวนัและคํา่ *** 

นําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยระบบขนสง่สาธารณะ  รถไฟ RERรถไฟMETRO รถ
บสัประจาํทาง คา่บตัรโดยสารไมร่วมในคา่บรกิาร โดยมหัีวหนา้ทัวรท์ีช่ํานาญการของ

บรษัิทฯ  ใหคํ้าแนะนําในการเดนิทางและหรอืทา่นจะเลอืกแยกเทีย่วเป็นสว่นตัว  ไดต้าม
ความตอ้งการ เชน่ เขา้ชมพพิธิภณัฑร์ะดับโลกในกรงุปารสี  
 
ไปเทีย่วชม  สวนสนุกยูโร ดสินยีแ์ลนด์ (Disneyland Paris)หรอื Euro Disneyland 
เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร 

โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) 
โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี  เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี  1992 มเีนื้อทีท่ัง้หมดประมาณ  350 ไร่ 

ซึง่คณุจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีค่ณุชืน่ชอบ  อาทิ เชน่  มกิกี้ เมาส์  (Mickey Mouse), 
โดนัลดด์ั๊ก  (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย  โดยดสินียแ์ลนด์

ปารสี แบง่เป็น  2 สวน โดยจะเป็น  Disneyland park และ Walt Disney studios park 
โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ
หรอืทา่นจะเดนิทางไป ยา่นมงมารต์  ยา่นศลิปินมากวา่  200 ปีแลว้  สมัผัสกับมนตเ์สน่ห์

และกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝรั่งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ  ชมววิสวยของนครปารสีจาก
ดา้นหนา้บันไดของ  วหิารซคัเคอรเ์กอร์  วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเดน่ของ

ปารสี ทีท่า่นสามารถเขา้ชมภายในมหาวหิารทีส่วยงามมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
หรอืน่ังจบิกาแฟ  ชลิชลิสไตล์  ปารสี  เซยีงเทอเรสตค์าเฟ่  หรอืจะไป อสิระชอ้ปป้ิง  ถนน
ชองป์เซลเิช่  (Champs-Elysees)ซึง่เป็นถนนสายสําคัญมคีวามยาว  2 กม.  รม่รืน่ไป

ดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้นํา หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้น้ําพ ุภตัตาคารชัน้
เลศิ รา้นกาแฟ  โรงละคร  เป็นถนนทีม่สีสีนัตลอด  24 ชัว่โมง  จนไดช้ือ่วา่เป็นถนนทีส่วย

ทีส่ดุในโลก อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์ีโ่ดง่ดังของฝรั่งเศส อาท ิสนิคา้ประเภท 
น้ําหอม, เครือ่งสําอางค,์ เครือ่งประดับ, เครือ่งแตง่กายในรา้น  Duty Free ทีค่นืภาษีใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ  หรอืที่หา้งสรรพสนิคา้  Galeries Lafayetteหา้งสรรพสนิคา้
ขนาดใหญ่  ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัดไปดว้ยสนิคา้แบรนดต์า่งๆ  แถมยังสามารถทํา  Tax Re-
fund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย สะดวกมาก 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL PARIS NORD EXPO AULNAYหรอืระดับใกลเ้คยีง 



 
 

วนัที4่ จตัรุสัชารล์ เดอ โกล–ประตชูยัอารค์เดอทรยีงฟ์–หอไอเฟล - พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์
- La Vallee Village Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเทีย่วชมในตัวเมอืงปารสี  พาทกุทา่นถา่ยรปูที่ จตัรุสัชารล์  เดอ  โกล  (Place 

Charles de Gaulle)จดุเริม่ตน้ของถนน  12 สายสําคัญของปารสี นําทา่นชมประตชูยั
อารค์เดอทรยีงฟ์  (Are de Triomphe)อนุสรณ์สถานแหง่ชยัชนะขนาดใหญแ่หง่นี้

ตัง้อยูใ่จกลางนําถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower)สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่  
สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น ถา่ยรปูดา้นหนา้  พพิธิภณัฑล์ูฟวร์  (Louvre Museum)พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในฝรั่งเศส  โดดเดน่ดว้ยโดมกระจกทีเ่ป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลทข์อง

พพิธิภณัฑ ์ภายในนัน้มผีลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกวา่  380,000 ชิน้นําทา่อสิระชอ้ป
ป้ิงที่ La Vallee Village Outletตัง้อยูท่ศิตะวันออกของเมอืงปารสี  อสิระใหท้า่น

เพลดิเพลนิและสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังทั่วโลกมากกวา่ 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กู
กวา่ชอ้ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต ่33% - 60% หรอืมากกวา่นัน้ ตามฤดกูาลปกติ
หรอืเป็นสนิค า้ทีอ่าจจะหลดุเทรนดไ์ปแล ้ วในชว่งฤดทูีผ่า่นไปอาทิ Giorgio Armani, Bur-

berry, 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  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
  พักNOVOTEL PARIS NORD EXPO AULNAYหรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที5่ มหาวหิารโนตเตรอดาม–สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล - สนามบนิกรุงคเูวต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้  มหาวหิารโนตเตรอดาม  มหาวหิารในยคุกอธคิ  ตัง้อยูท่างฝ่ัง
ตะวันออกของกรงุปารสีบนเกาะกลางแมน้ํ่า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดร้ับการบรูณะโดย  เออแชน 

วยีอเลต-์เลอ-ดคุ  สถาปนกิคนสําคัญทีส่ดุคนหนึง่ของฝรั่งเศส  ประตมิากรรมและหนา้ตา่ง
ประดับกระจกสี  (stained glass) ระหวา่งการปฏวิัตฝิรั่งเศส  มหาวหิารแหง่นี้ไดร้ับความ



 
เสยีหายอยา่งหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะทางศาสนาถกูทําลายไปมาก  และไดม้กีาร

บรูณะครัง้ใหญร่ะหวา่งครสิตศ์ตวรรษที่  19 ใหเ้หมอืนเดมิทกุประการ  ผา่นชมลานจตรุัส
คองคอรด์ ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิัตใิหญฝ่รั่งเศส  

ใกลก้ันเป็นสวนตยุเลอลสี์  สวนแบบฝรั่งเศสทีอ่อกแบบไวอ้ยา่งงดงาม , โบสถแ์องวาลดีส์

อันงามสง่า ถงึเวลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารล์สเ์ดอโกล เพือ่ผา่นขัน้ตอน

การทําคนืภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
14.10น.  ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาติ  กรงุคเูวต  ประเทศ คเูวต โดยสายการบนิ  

KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU168(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

21.20น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคเูวต ประเทศคเูวต(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
23.05น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ  

 KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU411(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัที6่ กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 
10.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

วซี่า 

เพิม่ทา่น
ละ 

เดอืน ธนัวาคม 

2 – 7 พฤษภาคม 2563  34,999 34,999 33,999 8,900 4,000 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยตอ้งทํา Visa ฝร ัง่เศส 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ทีส่นามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ัน้ 
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 

ๆเพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 60 EUR/ทรปิ/ทา่น 

 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้กําหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ตํา่15ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่น

การเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้
กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลท์
บนิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 30วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 
ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 

หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม

จํานวนเงนิของราคาทวัร ์
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก
ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที ่

ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ให้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี

การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง)และเนื่องจาก 
เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 23กโิลกรัม2ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ

กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ

ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

  

 

 คา่ใชจ้า่สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  

  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
  คา่ธรรมเนียมและบรกิารยืน่วซีา่ฝรั่งเศส ทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น 
  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ60 EUR/ทา่น/ทรปิ 

ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
  

 

 
 

  เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
 กรณุาสํารองทีน่ั่งและ ชําระมดัจาํ  จาํนวน  20,000บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง  และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง  30วัน มเิชน่นัน้  บรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่น  
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ  คนืได  ้

อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ  จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป
กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่  30วัน ทางบรษัิทฯ  เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที  

หลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ   ใหแ้กพ่นักงานขาย  และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ  ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกวา่  15ทา่น  ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  โดยบรษัิทฯ  จะแจง้ทา่น

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง  และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  ทางบรษัิทฯ  
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้

บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ

มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 

(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ  ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ  และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์  ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ  ทัง้สิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด  อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่  หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย  

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมัด จําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 
 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก

ไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได  ้

 มัคคเุทศก์  หัวหนา้ทัวร์  พนักงานและตัวแทนของ ผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ 
ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 

กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจาก

การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 

คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด

จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท  เชน่ ภยัธรรมชาติ  การจลาจล  การนัด

หยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย  ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ  ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 

ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ 

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

 เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั  และ

มหีนา้ว่างไม่ตํา่กว่า 2 หนา้(หนงัสอืเดนิทางธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.จํานวน 2 รปูฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ย

มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการทํางาน/การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ  ประทบัตราฯ  และเซ็นรับรองทกุหนา้  (มอีายุไม่

เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง 

วันเร ิม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะ บุTO WHOM IT MAY CON-

CERN(แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศ ปลายทาง  



 
ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอร์

ตดิตอ่อย่างชดัเจนเป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน  : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน  เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้  แตท่ัง้นี้  อยู่ทีด่ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน/การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมาย

ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไม่

ถกูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได  ้** 

 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณาบญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement)ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอบญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น 

6. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า(ถา้ม)ี 

7. สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สาํเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

**เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา 

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้นทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,

สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้ม

ลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ),สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของ

บดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ),สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

-สาํเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

-สาํเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวัจําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา, มารดา,

บตุร,พี ่, นอ้ง,สาม,ี ภรรยาสามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสําเนา

มาดว้ย และจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 



 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ  (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรองจําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่

นดัยืน่วซีา่** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ  (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guaranteeและ Bank 

Statementคอืบญัชเีดยีวกนั ** 

 -  เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสาํเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1.ชือ่/นามสกลุ (ปัจจบุัน)........................................................................................................  

 

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

 

3.วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี  

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

 

*4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

................................................................................ รหัสไปรษณีย.์......................................  

อเีมล.์................................................................................................................................  

โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื .......................................................  

 

*5.อาชพีปัจจบุัน...................................................ตําแหน่ง
......................................................  

ชือ่สถานทีทํ่างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  
.........................................................................................................................................  

ทีอ่ยู่
...................................................................................................................................... ... 
รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................

อเีมล.์.................................................................................... .............................................  

 

6. สถานภาพ 



 
 (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกันอยู่  

 

7.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 
 

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

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

 

10.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
......................................................................... ................................................................  

แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้

............................................................................................................ .............................  
12.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 

13.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

 

*14.วซีา่เชง้เกน้ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปี 

(.....) ไมเ่คย 

(.....) เคย ตัง้แตว่ันที.่...............................ถงึวันที.่.......................................................  

 

*15.เคยถกูพมิพล์ายนิว้มือ้เพือ่ขอวซีา่เชง้เกน้กอ่นหนา้นี ้
 (......) ไมเ่คย  

 (......) เคย   ตัง้แตว่ันที.่.......................................ถงึ...................................................  

 

16.ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

 (......) ไมเ่คย 

 (......) เคย (เหตผุลในการปฎเิสธ).................................................................................  

 

16.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

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

 

17. การออกคา่ใชจ้า่ย 

 (......) ตัวผูข้อวซีา่เอง  

 (......) มผีูอ้ืน่ออกให ้โปรดระบชุือ่-นามสกลุ..............................................  

    ทีอ่ยู.่.................................................................. ........................  
 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 4/5/14/15 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่น
เป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 



 
 

หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้
บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 


