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อิซ่ี ฝรั่งเศส 7 วนั 
โดยสายการบิน Thai Airways 

เข้าชม 2 พระราชวงั Chambord Castle และ Versailles Palace 

ล่องเรือชมทศันียภาพแม่น ้ าแซน 
ช้อปป้ิงจใุจ ร้านค้าปลอดภาษี และ Galeries Lafayette 

 

 บรษิทัฯ น าท่านเดนิทางสู่ดนิแดนแห่งความรกัประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยความโรแมนตคิกบัสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ที ่
น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัแวรซายส์, ล่องเรอืแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัแห่งชวีติชวีาของชาวปารสี ชมโบสถ์ศกัดิส์ทิธิม์หา
วหิารพระหฤทยัแห่งมงมารต์ พรอ้มชอ้ปป้ิงจุใจสนิคา้แบรนดเ์นมไดท้ี ่Galeries Lafayette และรา้นคา้ปลอดภาษี  
 

ก าหนดการเดินทาง  11-17 เม.ย.2563 
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 วนัแรก  11 เม.ย.63 สุวรรณภมิู 
21.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน Thai 

Airways  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
00.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบิน โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG930 
 

วนัทีส่อง 12 เม.ย.63 สวุรรณภมิู -สนามบินชารล์เดอโกลล-์ปารีส-ชอมบอรด์-บลวัส ์(ฝรัง่เศส) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินชารล์เดอโกลล ์นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชอมบอรด์ Chambord 
เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ําลวัร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เสน้เลอืดหล่อเลีย้งแควน้ลวัรแ์ละเป็น
แม่น้ําสายยาวทีสุ่ดของฝรัง่เศส มคีวามยาวประมาณ 1,013 กโิลเมตร หล่อเลีย้งต้นองุ่นของหลายรอ้ยตําบล
ในหลายแควน้สองฟากฝ ัง่มปีราสาทหรอืชาโตของกษตัรยิแ์ละเชือ้พระวงศท์ีส่วยงามนบัพนัแห่ง สะทอ้นถงึ
ความเป็นอยู่อนัหรหูราฟุ่มเฟือยของเจา้ขุนมลูนายในยุคนัน้ ปจัจุบนัปราสาทเหล่าน้ีกลายเป็นสวรรคข์อง
นกัท่องเทีย่วทีส่นใจประวตัศิาสตรข์องฝรัง่เศส  นําท่าน เข้าชมปราสาทชอมบอรด์ Chateau de 
Chambord เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาวงัต่างๆ ในลุ่มแม่น้ําลวัร ์และเพราะเป็นปราสาททีอ่อกญา
พระวสิุทธสิุนทร (ปาน) อคัรราชทตูกรุงสยามรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชเคยพาํนกัเมื่อ ครัง้ที่
เดนิทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัฝรัง่เศส ชอมบอรด์ ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาททีผ่สมผสาน 
สถาปตัยกรรมแบบเรอเนสซองสข์องฝรัง่เศสยุคกลางกบัรปูแบบโครงสรา้งแบบอติาเลยีนคลาสสกิบารอ็ค 
และรอ็คโคโคไดอ้ย่างเหมาะสมและลงตวัทีสุ่ด  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองบลวัส ์Blois อีกหน่ึงเมืองใหญ่แถบดินแดนลุ่มแม่น ้าลวัร ์(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี นําท่านชม เมืองบลวัส ์ซึง่เป็นเป็นเมอืงเก่าเเก่โบราณทีม่คีวามสาํคญัทางประวต้ศิาสตร์
และมชีื่อเสยีงเเละมคีวามสวยงาม เหมาะเเก่การมาเทีย่วชมเป็นอย่างมาก ตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศ
ฝรัง่เศส ในจงัหวดัลวัเรแชร ์แควน้ซอ็งทร์-วาลเดอลวัร ์รมิฝ ัง่แม่น้ําลวัร ์นบัว่าเป็นเมอืงในยุคเเรกๆ ของ
ฝรัง่เศสตัง้เเต่สมยัทีพ่วกโกลเขา้มาปกครองในบรเิวณเเห่งน้ี ซึง่ในบรเิวณเเห่งน้ีมปีราสาทหลายแห่งก่อสรา้ง
เเละตัง้เรยีงรายกนัอยู่ตามแนวเขตเเม่น้ําลวัร ์ชมสะพานหนิขา้มแม่น้ําลวัร ์ซึง่มคีวามเก่าเเก่เเละสรา้งมาตัง้
เเต่ครสิต์ศตวรรษที ่18 โดยเป็นจุดทีน่กัท่องเทีย่วจะไดช้มความงดงามของเเม่น้ําลวัรอ์ย่างชดัเจน รวมถงึชม
เขตเมอืงเก่าทีม่คีวามสวยงามของอาคารบ้านเรอืนในยุคเก่าทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงตกแต่งใหม่มาเป็นรา้นคา้
เเละรา้นอาหารมากมายหลายเเห่ง ไวค้อยบรกิารนกัท่องเทีย่ว และเมอืงเเห่งน้ีเคยเป็นทีพ่าํนกัของราชฑตู
สยามในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทีส่่งไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ซึง่กค็อืโกษา
ปาน โดยท่านโกษาปานนัน้ไดข้ึน้ท่าทีเ่มอืงชายฝ ัง่ก่อนจะเดนิทางเพื่อเขา้ปารสีเเละเเวะพกัทีเ่มอืงบลวัสเ์เห่ง
น้ีเป็นเวลา 2 คนืดว้ยกนัและต่อมาองคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนบรเิวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ําลวัรร์ะหว่าง
แม่น้ําแมนและซุลลยี-์เซอร-์ลวัร ์ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000  จากนัน้ใหท้่านถ่ายรปูกบัภายนอก
พระราชวงัแห่งบลวัส ์Blois Royal Castle หรอื Chateau de Blois พระราชวงัทีต่ ัง้อยู่บนฝ ัง่ของแม่น้ําลวัร ์
เคยเป็นทีป่ระทบัของพระมหากษตัรยิห์ลายพระองค ์รวมทัง้พระเจา้หลุยสท์ี ่12 และยงัเป็นสถานทีน่กับุญ
โจนสอ์อฟอารค์ เดนิทางไปรบัพรจากอารค์บชิอ้ฟแห่งแรงสใ์นปี ค.ศ.1429 ตวัพระราชวงัตัง้อยู่ใจกลางเมอื
งบลวัส ์ประกอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งและอาคารหลายหลงัทีส่รา้งขึน้ระหว่างครสิต์ศตวรรษที ่13-17 และ
ถ่ายรปูกบัอานวหิารนกับุญแห่งบลวั เป็นวหิารนิกายโรมนัคาทอลกิ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งเพื่ออุทศิแด่นกับุญ
หลุยส ์ซึง่วหิารแห่งน้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรข์องฝรัง่เศสในปี ค.ศ.190 

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า (กรณีหากทีพ่กัในเขตเมอืงบลวัสถ์ูกจอง
เตม็ จะทาํการเปลีย่นใหพ้กัในเขตเมอืงใกลเ้คยีงหรอืทีพ่กัอื่นๆ ในระดบัเดยีวกนัใหแ้ทน) 

 

วนัทีส่าม  13 เม.ย.63 บลวัส-์ปารีส  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม  

นําท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครปารสี เมอืงแห่งแฟนชัน่และความโรแมนตคิ ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและ
วฒันธรรมทีล่ํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําท่านชมมหานครปารสี นคร
หลวงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลกนําท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟิลบรเิวณหน้า
โรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ 
ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้ง
เมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาหนิโอเบลิ
สจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต์, โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นต้น ใหท้่านถ่ายรปู
ภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็น
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาว
จนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยั
ราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษา
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนาร์
โดดาวนิชี หรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีู้
มาเยีย่มชมเป็นจาํนวน 8.3 ลา้นคน ทาํใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีสุ่ดในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ี่
มนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในกรุงปารสี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ย่านมงมารต์ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของนครปารสีและเป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของเมอืงและเป็น

ย่านแห่งศลิปะอกีดว้ย ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ โบสถซ์าเครเกอร ์Sacre-Coeur หรอืมหาวหิารพระหฤทยัแห่งมง
มารต์ ไดร้บัการขนานามว่าเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นหวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี สรา้งขึน้บนเนินเขาทีม่คีวามสงู
จากระดบัน้ําทะเล 129 เมตร เป็นเนินเขาแห่งเดยีวในกรุงปารสีและเป็นจุดชมววิอนังดงามและแสนวเิศษ ตวั
อาคารสรา้งดว้ยหนิปนูสขีาวละเอยีดทนต่อสภาวะอากาศ ออกแบบตามศลิปะสไตลโ์รมนั-ไบเซนไทน์ โดย
โปล อะบาด ีสถาปนิกชาวฝรัง่เศสทีเ่ป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผูช้นะการประกวด โดยเริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ.
1875 และเสรจ็สิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งนานกว่า 40 ปี มคีวามแปลกใหม่ในการออกแบบ
หลงัคาเป็นทรงโคง้แตกต่างจากแบบโกธคิทีเ่หน็เป็นยอดแหลมสงู โดยสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทีอุ่ทศิแด่
ชาวฝรัง่เศสทีเ่สยีชวีติจากสงครามกบัปรสัเซยีและเพื่ออุทศิแก่พระหฤทยัของพระเยซ ูปจัจุบนัยงัเป็นโบสถ์
และมหาวหิารรองในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ ท่านสามารถเดนิขึน้ดา้นบนเพื่อชมทศันียภาพของเมอืงและ
เขา้ไปชมภายในได ้ชมการตกแต่งดว้ยกระจกสสีวยงามทีใ่ชร้ะยะเวลาในการทาํร่วม 10 ปีและชมงานประติ
มากรรรมรปูป ัน้ทีว่จิติรงดงามทีต่ ัง้อยู่สองฝ ัง่หน้าวหิารซึง่เป็นบุคคลสาํคญัต่างๆ ของฝรัง่เศส จากนัน้นําท่าน
เดนิทางสู่ใจกลางเมอืง จากนัน้มเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจาก ร้านค้าปลอดภาษี ทีร่าคาสนิคา้
ย่อมเยากว่าขา้งนอกมสี่วนลดพเิศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วเท่านัน้ เพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษใีน
ราคาถูก อาทเิช่น เครื่องสาํอาง, น้ําหอม, เครื่องประดบั, กระเป๋าหนงัและเครื่องหนงัอื่นๆ มากมาย รวมทัง้
เสือ้ผา้แบรนดเ์นมจากฝรัง่เศส เชญิท่านชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้ดวิตี้ฟรคุีณภาพเยีย่ม จากรา้นคา้ปลอดภาษชีื่อ
ดงัของปารสี  

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
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วนัทีสี่ ่  14 เม.ย.63 ปารีส (อิสระเตม็วนั) 
เช้า  รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม  
  อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระเดนิเล่นย่านในเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ จากย่านชอ้ปป้ิง  
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
   สถานทีแ่นะนําในตวัเมอืงปารสี, ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หล่าน้ีหรอืนอกเหนือจากน้ีไดเ้ช่นกนั 

 และเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง  
  - หอไอเฟล Eiffel Tower สญัลกัษณ์ของประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ท่านสามารถซือ้ตัว๋เพื่อขึน้ชม

 ทศันียภาพบนหอไอเฟล  
  - โบสถ์แซงต์ชาแปล Sainte Chapelle โบสถ์ทีใ่ชส้าํหรบัสวดมนต์ของราชวงศโ์ดยเฉพาะ ซึง่ใชศ้ลิปะสไตล์

โกธคิในช่วงยุคกลางและประดบัดว้ยกระจกสสีไตลศ์ตวรรษที ่13 ทีส่วยงามมากมายจนเรยีกไดว้่า เป็น
สถานทีท่ีม่คีอลเลค็ชัน่กระจกสขีองศตวรรษนี้มากทีสุ่ดเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นโบสถ์ขนาดเลก็ แนะนําว่า 
ไปช่วงเชา้จะดทีีสุ่ดเพราะยงัมนีกัท่องเทีย่วไม่เยอะและจะไดเ้ทีย่วสบายๆ 

 - พระราชวงัลกัเซมบูรก์ Luxmbourg Palace เดมิถูกสรา้งเพื่อเป็นทีป่ระทบัของพระนางมาร ีเมดซิ ี(Marie 
de Médicis) มารดาของพระเจา้หลุยสท์ี ่13 หลงัจากการปฏวิตัฝิร ัง่เศส วงัแห่งน้ีกไ็ดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็น
อาคารรฐัสภา ส่วนทศิเหนือของตวัวงักป็รบัใหเ้ป็นทีพ่กัของประธานสภาสงู อาคารทางทศิตะวนัตกกท็าํเป็น
พพิธิภณัฑ ์ทางทศิใต้ของวงัเป็นสวนขนาดใหญ่อลงัการ (10 ไร่) ประกอบดว้ยสระน้ํา รปูป ัน้ของราชนีิ
ฝรัง่เศสและนกับุญต่างๆ ต้นไม ้ไมด้อกและไมป้ระดบัทีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามลงตวั มุมตะวนัตกเฉียงใต้ของสวน
น้ีมเีวทลีะครหุ่นท่ามกลางสวนแอ๊ปเป้ิลและลกูแพร ใกล้ๆ  กนัน้ี มศีาลาพกัผ่อน ซึง่จะมกีารแสดงดนตรฟีร ี
รา้นกาแฟ และรา้นอาหารใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ ใครทีช่อบชมความงามทางศลิปะและจบิกาแฟผ่อนคลายใน
สวนสวย ทีน่ี่ใช่แน่ๆ 

 - ดสีนียแ์ลนดป์ารสี Disneyland Paris สวนสนุกยอดนิยมในยุโรป ทีแ่บ่งเป็นสวนสนุกดสีนียแ์ลนดแ์ละสวน
สนุกวอลท์ดสีนียส์ตูดโิอ อกีทัง้ยงัมรีสีอรท์ แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และแหล่งรวมความบนัเทงิ 

 - ปาแล-รวัยาล Palais-Royal เป็นพระราชวงัทีต่ ัง้อยู่ในกรุงปารสีในประเทศฝรัง่เศส เดมิชื่อ “วงัคารด์นิลั” 
Palais-Cardinal ปาแล-รวัยาลและสวนอยู่หน้า “จตุรสัปาแล-รวัยาล” ตรงกนัขา้มกบัปีกเหนือของ
พระราชวงัลฟูวรแ์ละลานเกยีรตยิศอนัมชีื่อเสยีง ดา้นหน้ารายดว้ยคอลมัน์และตัง้แต่ปี ค.ศ.1986 กเ็ป็นทีต่ัง้
ของงานศลิปะเฉพาะทีโ่ดยแดเนียล บูรอง “Les Deux Plateaux” หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่า “Les Colonnes de 
Buren” ในปจัจุบนัปาแล-รวัยาลเป็นทีต่ัง้ของสาํนกังานสภาแห่งรฐั, สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญและกระทรวง
วฒันธรรม 

  - ประตูชยันโปเลยีนหรอื Arch de Triomphe หรอืประตูชยัฝรัง่เศส ตัง้อยู่กลางจตุัรสัชารล์เดอโกลลห์รอื
 จตุัรสัแห่งดวงดาว สรา้งขึน้ตามคาํสัง่ของนโปเลยีนระหว่างปี ค.ศ.1806-1836 เพื่อเป็นการสดุดวีรีชนทหาร
 กลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพื่อปกป้องประเทศฝรัง่เศสและเป็นการประกาศความเกรยีงไกรของกองทพัฝรัง่เศส ประตู
 แห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสถาปตัยกรรมแบบศลิปะนีโอคลาสสคิ ไดร้บัการดดัแปลงมาจาก
 สถาปตัยกรรมแบบโรมนัโบราณ มคีวามสงูกว่า 49.5 เมตร ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก มรีปูป ัน้แกะสลกั
 มากมายสวยงามทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ดา้นบนสามารถขึน้ไปชมววิได ้สามารถเหน็จตุัรสัใจกลาง
 เมอืงไดอ้ย่างชดัเจน  

  - พพิธิภณัฑล์ุฟร ์Louvre Museum สถานทีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลก
 จาํนวนมาก ตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ด
 และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชน
 เขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็น

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Deux_Plateaux&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_of_Culture_(France)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_of_Culture_(France)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_of_Culture_(France)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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 พระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็น
 จาํนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของ 
 อเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจาํนวน 8.3 ลา้นคน 
 ทาํใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีสุ่ดในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดใน
 กรุงปารสี 

 อสิระท่านกลบัทีพ่กัในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
วนัทีห้่า   15 เม.ย.63 ปารีส-แวรซ์ายส-์ล่องเรือแม่น ้ าแซน-ช้อปป้ิง  

เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้
ของกรุงปารสี ซึง่ปจัจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของมหานครปารสี นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles 
Palace พระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลกและนบัเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค
ปจัจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหน่ึงเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบาง บรเิวณส่วนใหญ่
เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชน 

 มายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และทรงเหน็ว่าตําบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่า
สตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระตําหนกัขึน้มาใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยุค
สมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ย่างวจิติรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย 
เดมิทเีมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าตําบลแวรซ์ายส์
น่าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้สรา้งพระตําหนกัขึน้มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็น
เพยีงกระท่อมเลก็ๆ สาํหรบัพกัชัว่คราวเท่านัน้ เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะ
สรา้งพระราชวงัแห่งใหม่ เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระตําหนกัเดมิ
ในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ใน
ปี 1688 ทุกส่วนทาํดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบอย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายส์
แห่งน้ีไดนํ้าเงนิมาจากค่าภาษอีากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราช 

 วงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนตประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที่ 16 
ตุลาคม 1789 ปจัจุบนัพระราชวงัแวรซ์ายสย์งัอยู่ในสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้นําท่านชมภายใน
ทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งสาํราญ เป็นต้น ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบั
งดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of 
Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบั
จกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลก
ครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งน้ีพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทรงทาํการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 
บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวม
ภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟงับรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในส่วน
ของกษตัรยิแ์ละพระราชนีิรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่าน
เดนิเล่นบรเิวณอุทยาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ล่องเรือแม่น ้าแซน แม่น้ําสายหลกัของนครปารสี ชมทศันียภาพสองฟากฝ ัง่และ

สถาปตัยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่างๆ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่หา้งสรรพสนิคา้หรใูจกลางกรุง
ปารสี อสิระชอ้ปป้ิง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในประเทศฝรัง่เศส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่าการนิ์เยร ์มสีาขาอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ด่งดงัขึน้ชื่อ
ทีสุ่ดคงเป็นสาขาปารสี ทีต่ ัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกจิการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่นปารสีชอบ
เดนิชอ้ปป้ิงกนัมากทีสุ่ด มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ สปัดาห ์แถมมรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบัทวิทศัน์ที่
สวยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถมองเหน็ตกึโอเปร่าไดอ้ย่างชดัเจน หา้งสรรพสนิคา้น้ีมสีนิคา้หลายหลากแบรนด์
ดงัไวส้าํหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ย่างครบครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, 
Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง อิสระให้
ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
  

วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 ปารีส-สนามบินชารล์เดอโกลล ์
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม  

 ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัและสมควรแก่เวลานําท่านเช๊คเอ๊าทจ์ากทีพ่กั และเตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบนิ
ชารล์เดอโกลลแ์ละเผื่อเวลาใหท้่านทาํคนืภาษ ีVat Refund ทีส่นามบนิ 

13.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินชารล์เดอโกลล ์โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG931 

 

วนัทีเ่จด็  17 เม.ย.63  สวุรรณภมิู 
05.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง   11-17 เม.ย.2563  

 
Easy France 7 Days / TG 

อิซ่ี ฝร ัง่เศส 7 วนั / การบินไทย 
ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 59,900 29,900 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 57,900 29,900 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 55,900 27,900 



 

EasyFrance7D/TG, 11-17Apr2020     7 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 10,500 10,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไมร่วมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน ไมมี่ราคาเดก็ และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไมส่ามารถย่ืนพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมอืงท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนาน
ท่ีสุด ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมอืงนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้
ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิวมอื 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ปารสี-โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมในบางเมอืงไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่19 
ส.ค.2562  หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซ่ีา  ท่านละ 3,900 บาท (ซึง่จะจดัเกบ็พรอ้มค่า

ทวัรก่์อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ซึง่จะ

จดัเกบ็พรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดนิทาง) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการบรกิารยก

กระเป่าจะต้องชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืการปรบัค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งต้น  

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  
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2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตฝรัง่เศส) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผู้ย่ืนค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผู้ย่ืนค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ย่ืนค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 
ยกเว้น ผู้ย่ืนค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสติูบตัร (กรณีผู้ท่ีอายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ย่ืนค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและ

ไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญู
หาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอื
เดนิทางนัน้ๆ  
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o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน  
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซ่ีา   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการทาํงานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไมมี่ส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไมมี่สลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
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-  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปจัจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํไดห้รอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
-  หากสมุดบญัชีธนาคารใดท่ี ไมมี่เลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเมน้ท์จากธนาคารย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจุบนัไมต่ า่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด
หมายย่ืนวีซ่า  
-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื่อนไหวทุก
เดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มกีาร
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  
-  หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

-  กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***  ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา   

 
o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)   

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................  

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................  
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................    (ภาษาองักฤษ)..........................................................  

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ .................................................  
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     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................  

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................  

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา .....................................  

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................  

    .............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์................................................... โทรศพัทบ์า้น ...................................................................  
 โทรศพัทมื์อถือ.................................................  อีเมลล ์...........................................................................   

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................  

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................  

 ............................................................................................................   รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) .....................................................................................................................  

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................ 
 

6. กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...............................................................  

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  

 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย..........................................................................................................................  
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
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8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่) 
    ตัง้แตว่นัที่...................................... ถึงวนัที่......................................... รวม........... วนั  
   

กรณีที่ทา่นเคยไดว้ซีา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตที่ออกวซีา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    
     

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...............................................................  
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ .........................................................................................................................  
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .........................................................................................................................................  
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


