
 

 

 
PARIS BIEN BIEN 7 DAYS 
กลบัมาอกีคร้ัง กบัโปรโมช่ันสุดคุ้มแห่งปี 

เทีย่วปารีส ขึน้หอคอยไอเฟลขึน้หอคอยไอเฟลขึน้หอคอยไอเฟล มหาวหิารนอเตรอะดาม ประตูชัย ถนนชองป์เอลเีซ่ 
ช้อปป้ิงช่วงปลาย SUMMER ห้างลาฟาแยต สินค้าปลอดภาษ ีช้อปป้ิง OUTLET 

ราคา  39,999 ( รวมค่าวซ่ีาแล้ว ) 

เดนิทาง 11-17 กนัยายน 2560 

 
วนัจันทร์ (11 ก.ย.60)    กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.00 น. พร้อมกนั ณ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P  ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ เจา้หนา้ท่ีจาก ทางบริษทั

ฯ อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 
20.25 น. น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินท่ี QR-835 / QR-041 ( มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ / 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีโดฮาประมาณ 2 ช.ม.เศษ ) 

วนัองัคาร (12 ก.ย.60)   กรุงเทพฯ-ปารีส 
07.15 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินปารีส ชาร์ลส เดอ โกลล์ ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

แลว้ น าท่านออกเดินทางสู่  มหานครปารีส มากมาย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัสถานท่ีส าคญัๆในกรุงปารีส เช่น หอไอ
เฟล และ ประตูชัย สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงปารีส นัง่รถผา่นชม สถาบันศิลปวิทยาการแห่งฝร่ังเศส(Institut 
de France) ผา่นชม พพิธิภัณฑ์ดอร์เซ (Musee d’ Orsay) ท่ีจดัแสดงผลงานจิตรกรรมในยคุอิมเพรสชัน่นิสตไ์ว้
อยา่งมากมาย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านเขา้ชม มหาวหิารนอเทรอ-ดาม (Cathédrale Notre Dame de Paris) เป็นมหาวหิารสมยักอธิค ตั้งอยูใ่จ
กลางเกาะกลางแม่น ้าแซนน์ กรุงปารีส ไดช่ื้อวา่เป็นวหิารกอธิคสวยงามท่ีสุดในฝร่ังเศส สร้างในปี ค.ศ. 1163 ใน
รัชสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 7 พระเจา้นโปเลียนไดท้  าพิธีสวมมงกุฏใหแ้ก่พระองคเ์องในปี ค.ศ. 1804  น าท่านเดิน
เล่น-ช็อปป้ิง ยา่น ถนนฌอม เซลเิซส์ เดินเล่นชมความงามของถนนท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดในโลก 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรม APPART CITY CONFORT PARIS VELIZY หรือโรงแรมอ่ืน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://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_7_%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


 

วนัพธุ (13 ก.ย.60)    ปารีส-หอคอยไอเฟล ช้ันสอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกบั พพิธิภัณฑ์ลุฟว์ แต่เดิมเป็นพระราชวงัลูฟวร์ ท่ีใหญ่โตมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สร้างข้ึนใน

สมยัพระเจา้ฟิลิปป์ ออกุสต ์ในปี ค.ศ 1204 แต่มาเสร็จในสมยัพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 ปี ค.ศ 1856 รวมใชเ้วลา
ก่อสร้างถึง 7 รัชกาล สถาปนิกชาวอเมริกนั-ไชนีส ท่ีช่ือ  Ming Pei ไดเ้ร่ิมโครงการสร้าง ปิรามิดแก้วขนาดยกัษ์ 
เพื่อเป็นทางเขา้พิพิธภณัฑ ์ครอบคลุมเน้ือท่ีบนลานจกัรพรรดินโปเลียน น าท่านสู่หา้งปลอดภาษี เลือกซ้ือ
น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋าแฟชัน่ สินคา้แบรนดเ์นม  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านสู่ สวนชอมป์ เดอ มา สถานท่ีตั้งของ หอคอยไอเฟล ท่ีตั้งช่ือหอตามผูอ้อกแบบคือนาย กุสตาฟ ไอเฟล 

(Gustave Eiffel) โดยท าการสร้างระหวา่งปี ค.ศ. 1887-1889  น าท่าน ขึน้ลฟิต์สู่จุดชมววิช้ันสองของหอคอย ท่ี
ไดช่ื้อวา่เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และเป็นหน่ึงในส่ิงปลูกสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก จากนั้น
น าท่านสู่ยา่นโอเปร่า ชอ้ปป้ิงสินคา้ในหา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยต   

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
กลบัสู่ทีพ่กัโรงแรม APPART CITY CONFORT PARIS VELIZY หรือโรงแรมอ่ืน 

วนัพฤหัสฯ (14 ก.ย.60)   อสิระท่องเทีย่ว-ช็อปป้ิง เต็มวนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวโดยรถไฟใตดิ้น โดยมีหวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญการของบริษทัร่วมเดินทาง, ใหค้  าแนะน า 

หรือท่านจะเลือกแยกเท่ียวเป็นส่วนตวัไดต้ามความตอ้งการ เช่น  
-เขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ 
-เขา้ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงปารีส อาทิ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ พิพิธภณัฑด์อร์เซ่ พิพิธภณัฑน์ ้าหอม 
-ช็อปป้ิงเพิ่มเติมในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งแกลลอรี ลาฟาแยต หา้งแพรงตองส์  
-เท่ียวตลาดสินคา้วินเทจ สินคา้มือสอง ท่ีปอร์ต เดอ คลินองกูท ์
-เท่ียวมงมาร์ต วหิารดวงใจศกัด์ิสิทธ์ิ  
-เท่ียวชมสวนสนุกยโูร ดิสนียแ์ลนด์ 
-ล่องเรือแม่น ้าแซนน์  

หมายเหตุ     ไม่มีรถโค้ชบริการ  ลูกค้าเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินหรือรถสาธารณะ ลูกค้าช าระค่าเดินทาง-ค่าเข้าชมเอง 
อสิระอาหารกลางวัน-ค ่า 
พกัโรงแรม APPART CITY CONFORT PARIS VELIZY หรือโรงแรมอ่ืน 

วนัศุกร์ (15 ก.ย.60)    อสิระท่องเทีย่ว-ช็อปป้ิง เต็มวนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเท่ียวโดยรถไฟใตดิ้น โดยมีหวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญการของบริษทัร่วมเดินทาง, ใหค้  าแนะน า 

หรือท่านจะเลือกแยกเท่ียวเป็นส่วนตวัไดต้ามความตอ้งการ เช่น  
-เขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ 
-เขา้ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงปารีส อาทิ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ พิพิธภณัฑด์อร์เซ่ พิพิธภณัฑน์ ้าหอม 



 

-ช็อปป้ิงเพิ่มเติมในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งแกลลอรี ลาฟาแยต หา้งแพรงตองส์  
-เท่ียวตลาดสินคา้วินเทจ สินคา้มือสอง ท่ีปอร์ต เดอ คลินองกูท ์
-เท่ียวมงมาร์ต วหิารดวงใจศกัด์ิสิทธ์ิ  
-เท่ียวชมสวนสนุกยโูร ดิสนียแ์ลนด์ 
-ล่องเรือแม่น ้าแซนน์  

หมายเหตุ     ไม่มีรถโค้ชบริการ  ลูกค้าเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินหรือรถสาธารณะ ลูกค้าช าระค่าเดินทาง-ค่าเข้าชมเอง 
อสิระอาหารกลางวัน-ค ่า 
พกัโรงแรม APPART CITY CONFORT PARIS VELIZY หรือโรงแรมอ่ืน 

วนัเสาร์ (16 ก.ย.60)    ปารีส-ชมเมือง-สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
11.00 น.        เดินทางสู่ เอาท์เลทนอกกรุงปารีส (La Vallee Outlet)   
กลางวนั        อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
บ่าย ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดใ์นราคาเอา้ทเ์ลท รวมทั้งมี La Val D’Europe ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ

มากมายใหท้่านเดินชมและเลือกซ้ือสบายๆ เช่น Armani , BURBERRY , Valvin Klein , COACH , Celine , 
Cath Kidston , Dolce & Gabbana , Dunhill , Ferragamo , Guess , Givenchy , GUCCI , Hugo Boss , Kenzo , 
Lacoste , Longchamp , Loewe , Longines , Michael Kors , Max Mara , Montblanc , Paul Smith , POLO , 
Pinko , Rado , S.T.Dupont , Samosonite , Starbucks , Superdry , Timberland , TUMI , Tissot , Tommy 
Hilfiger , TOD’S , Valentino , Versace ,   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัร
โดยสาร ตรวจหนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

22.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ เทีย่วบินที ่QR-038 / QR-832 (บริการอาหารรอบดึกและอาหารเชา้ / เปล่ียน
เคร่ืองท่ีโดฮาประมาณ 2 ช.ม.กวา่) 

วนัอาทติย์ (17 ก.ย.60)   กรุงเทพฯ 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ... 

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

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการ
เดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดนิทางขั้นต า่ 30 ท่าน 
พกัห้องคู่ท่านละ  39,999 บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 7,000   บาท 



 

 
*** บัตรโดยสารของการบินกาตาร์เป็นบัตรโดยสารราคาพเิศษ ไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิม่  ในกรณีทีส่ายการบินเพิม่ค่าภาษีน า้มัน *** 
*** โรงแรมในปารีส ทีท่างบริษัทฯจองไว้ให้ ไม่มีห้องพกัแบบสามเตียง *** 
*** รายการทวัร์นีไ้ม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี และผู้สูงอายุทีต้่องน่ังรถเข็น *** 
 
 เง่ือนไขการจองทวัร์ 
1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็น

ทวัร์ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ใหก้บัสายการ
บินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีา ล่วงหนา้ 
1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ ามนั
ท่ีปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวใหย้ืน่ และตอ้งช าระค่าวซ่ีา
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ  
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทั
ฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 

 
 
 



 

อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินกาตาร์ ชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ปารีส // ปารีส-โดฮา-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 มิ.ย.60 

และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศฝร่ังเศส 3,900 บาท  

 
อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และคนขบัรถ ท่านละ 1,400 บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ) 
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมี

เหตุท าใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการ
ยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 โรงแรมท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้ค านึงถึงเร่ืองราคาเป็นส าคญั โดยไม่ไดค้  านึงถึงระยะทาง หรือรีววิตามเวบต่างๆ เช่น 

TripAdvisor หรือเวบอ่ืนๆ ดงันั้นการท่ีลูกคา้จะอา้งวา่โรงแรมท่ีทวัร์จดัให ้ไดรี้วิวไม่ดีจากเวบนั้นเวบน้ี , โรงแรมอยูไ่กล , 



 

เดินทางไม่สะดวก หรือโรงแรมท่ีไดพ้กัไม่ตรงกบัท่ีแจง้ไวแ้ต่แรก  จะขอยกเลิกทวัร์ หรือขอเงินคืน หลงัจากท่ีช าระค่ามดั
จ าไปแลว้ ทางทวัร์ขอแจง้ไวเ้ลยวา่ท าไม่ได ้
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

***ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีา*** 
1. สถานทูตฝร่ังเศสไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา  
2. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณาของสถานทูตง่ายข้ึน 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสถานทูตฝร่ังเศส 
***ยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส ทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศูนยย์ืน่ TLS FRANCE*** 

หมายเหตุ หา้มมิใหใ้ส่คอนแทคเลนส์ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บ๊ิก
อายส์ ในระหวา่งการท าการจดับนัทึกขอ้มูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 

ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15 วนัท าการ 
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 



 

1.เอกสารส่วนตัว 
* หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึน้ไป) หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า
ใหแ้นบมาดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณาวซ่ีา 
* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวดัจาก

ศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลงัตอ้ง
เป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา) 
* ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัท์
ท่ีสามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้นเบอร์มือถือ 
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
 

2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใชช่ื้อของแต่
ละสถานทูต) 

* พนักงานบริษัท         : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างาน (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุต าแหน่ง 
อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน  

* ข้าราชการ : ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) 
ระบุ 

ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน 
* กรณเีกษียณอายุ  : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
* เจ้าของบริษัท   : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั , หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วน (คัดส าเนาไม่เกนิ 

3 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา) 
* เจ้าของร้านค้า   : ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ประกอบอาชีพอสิระ : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อม 

หลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย,เอกสารการเสียภาษี 
* นักเรียน/นักศึกษา  : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน  

 
****หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวซ่ีา) 
 
3.หลกัฐานการเงิน 

* ใช้ ส าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงช่ือเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ กรณีทีเ่ป็นสมุดบัญชีทีม่ี
เลขทีป่ระจ าเล่มทุกหน้า อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรี เป็นต้น แต่หากเป็นของธนาคารทีใ่น
สมุดบัญชีแต่ละหน้าไม่มีหมายเลขประจ าเล่ม ขอให้ออกเป็น STATEMENT โดยขอให้ธนาคารออกได้ ย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 6 



 

เดือน และปรับยอดวนัทีใ่ห้เป็นปัจจุบันทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ ในแต่ละหน้าของ statement จะต้องมีช่ือเจ้าของบัญชีและเลขที่
บัญชีก ากบัทุกหน้าด้วย (เน่ืองจากมีผู้เคยกระท าการปลอมแปลง) 

* กรณีท่ีเป็นสมุดบญัชีท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือในหนา้สมุดมีหมายเลขเล่มก ากบั ใหถ่้ายส าเนา ทุกหนา้ และปรับสมุด
อพัเดทถึงเดือนปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และถ่ายน าเนายอ้นหลงัไปไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากปัจจุบนั พร้อมส าเนาหนา้บญัชี
หนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี  

* หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบนั 

* กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า 
เป็นตน้ 

* กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคล
ในครอบครัวดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่ือ
และความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

(*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัในการย่ืนวซ่ีาทุกกรณ ี***) 
 
4.กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 

* เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  
จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสาร
การหยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 
 
 
 
 


