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Hello PARIS ●●●ทวัรฝ์ร ัง่เศส ปารสี 6วนั3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) >> พกัปารสี 3 คนื 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-11 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

6-11 ก.ย. 35,900  10,500 25  

20-25 ก.ย. 35,900 10,500 25  

5-10 ต.ค. 37,900  10,500 25  

11-16 ต.ค. 38,900 ไมม่รีาคาเด็ก 10,500 25  

8-13 พ.ย. 37,900 (เด็กไมเ่กนิ 2ขวบ/Infant 17,000 บาท) 10,500 25  

22-27 พ.ย. 36,900  10,500 25  

29พ.ย. – 4ธ.ค.  37,900  10,500 25  

*ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่+คา่บรกิารทา่นละ 4,500 บาท* 

◊ เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ัน่ทีล่ า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก 

◊ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  มหาวหิารนอเทรอดาม ประตชูยันโปเลยีน  

◊ ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน ชมความสวยงามของสถาปตัยกรรมอนัคลาสสคิรมิฝั่งแมน่ า้ 

◊ ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซทีเ่มอืงตรู ์ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์

◊ ชอ้ปป้ิงกระจายยา่นถนนชองป์สเอลเิซ ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตตแ์ละ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท 

◊ อสิระฟรเีดย ์1วนั ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วเมอืงปารสี เมอืงแหง่แฟช ัน่ตามอธัยาศยั 



 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี  

15.00น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้4 
ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิัด โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋าสมัภาระ 

18.20น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 
22.00น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
วนัทีส่อง    สนามบนิปารสีชารล์ เดอ โกลด ์– ปารสี – มหาวหิารนอเทรอดาม – หอไอเฟล - ถนนชองป์ส เอลเิซ ่– 

                 ประตชูยันโปเลยีน – ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – รา้นDuty Free - ชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์
                  อาหารเทีย่ง 

 
02.15 เดนิทางสู ่ปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY031  
07.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส ชารล์เดอโกล Paris Charles de 

Gaulle Airport (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าท่านเดนิทางสู่
มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมอืงที่มมีนต์
เสน่ห์อันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1ใน10 ของโลกที่นักท่องเทีย่วอยากมาเยอืน
มากที่สุด  ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธิพลของ  การเมือง 
การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็น
หนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น าท่าน ถา่ยภาพทีม่หาวหิาร
นอเทรอดาม (Cathédrale Notre Dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี 
เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิที่งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่
หนา้ทรงเหลีย่มและยอด  ปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 

96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบ
พธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้
หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอัง
ตั ว เน ต ต์  แ ล ะ ยั ง เ ป็ น จุ ด
กิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศ
ฝร่ังเศสอกีดว้ย จากนัน้น าท่านถ่ายภาพจตัุรสัคองคอรด์ (Place 
de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต 
ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผา่นเขา้สู ่
และถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์
ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึง่

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่1) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์  เอลิเซ่  (Champs 

Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น า
ท่ านถ่ายรูปคู่ เป็นที่ ระลึกกับประตูช ัยนโป เลียน (The Arc de 
Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาส์

เตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 
ค.ศ.1836  จนสมควรแก่เวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงทีถ่นนชองป์ส เอลเิซ่ส ์
ถนนสา  ยแฟชั่นทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสี เป็นย่านการคา้ทีป่ระกอบไปดว้ย
โรงละคร คาเฟ่ต ์และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นม มากมายสองขา้งทางมี
ตน้เชสต์นัด ที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามและปลูกเรียงรายเป็น
ระเบียบ ถนนสายนี้ไดรั้บการขนามนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก 
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นลอ่งเรอื
บาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนที่ไหล

ผ่ านใจกลางกรุงปารีส  ชม
ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของ
อาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ัง
แมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์
ทีน่่าประทับใจ  จากนัน้ไปชอ้ป



ป้ิงต่อที่หา้งสรรพสนิคา้ชื่อดัง อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นค้าปลอดภาษี (Duty Free 

Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิง
จากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีทีห่า้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) 
หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมี
สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น
ตน้ 

 (อสิระอาหารค าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

  ทีพ่กั: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม     เมอืงตรู ์– เขา้ชมปราสาทเชอนองโซ - ปารสี                                           
                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตรู ์(Tours) เมอืงประวัตศิาสตรแ์หง่ลุม่แมน่ ้าลัวร ์(Loire) ตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าลัวรท์างตอน
เหนือและแม่น ้าแชร์ทางตอนใตลุ้่มแม่น ้าลัวร์เป็นเสน้เลือดหล่อเลี้ยงแควน้ลัวรแ์ละเป็นแม่น ้าสายยาวที่สุดของ
ฝร่ังเศส คอื 1,013 กโิลเมตรหล่อเลีย้งตน้องุ่นหลายรอ้ยต าบลในหลายแควน้ สองฟ   ากฝ่ังมปีราสาทหรอืชาโต
ส าคัญของกษัตรยีฝ์ร่ังเศส และเชือ้พระวงศท์ีส่วยงามนับพันแหง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่3) 
บา่ย น าท่านเขา้ชม ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de Chenonceau ชาโตเดอเชอนองโซ)” สรา้งบนฝ่ังแม่น ้า

แชร ์และสรา้งมาก่อนหนา้ที่จะมหีลักฐานทางเอกสาร เมือ่ครสิต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต ์เดอลอรม์  
สถาปนกิเรอเนซองสต์ระกลูเมเนยีร ์Menier ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหวา่งส  ถาปัต
ยกรรมโกธคิ และสถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบดว้ยคูน ้า 
ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลัก ดา้นในเป็นชาเปล โดดเดน่ดว้ยหนา้ต่าง  ประดับกระจกส,ี หอ้งบรรทม, 
หอ้งกรนี เป็นลักษณะศลิปะแบบโกธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรับรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี ่1, หอ้งพระเจา้
หลุยสท์ี ่14 และหอ้งโถงตกแตง่ดว้ยเพดานโคง้สนัทีม่หีนิหลัก แยกจากกันเป็นเสน้ขาด ถอืวา่เป็นหอ้งทีแ่กะสลักที่
สวยทีส่ดุหอ้งหนึง่ในการตกแตง่แบบเรอเนซองสแ์บบฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่4) 
 หลงัทานอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

  ทีพ่กั: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีส่ ี ่      อสิระเต็มวนัทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                     
                อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่5) 

  อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง  
โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทีม่คีรอบคลมุอยูท่ั่วกรงุปารสี ระบบขนสง่ปารสี 
ทัง้รถไฟเมโทร รถไฟERE รถบสัประจ าทาง จะแบง่เป็นโซนการเดนิทางเป็น5โซน ลกัษณะเป็นวงกลมโดนัท เริม่นับ
โซน1จากจดุศนูยก์ลาง ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก สว่นใหญนั่กทอ่งเทีย่วทั่วไปจะเนน้จ าโซนหลักๆในกรงุปารสี 
อยูใ่นเขตโซน1-2 จะมเีพยีงพระราชวังแวรซ์ายสท์ีอ่ยูโ่ซน4,สนามบนิชารล์เดอโกล และดสินยีแ์ลนดอ์ยูโ่ซนที5่ 
บตัรโดยสารในปารสีจงึมหีลายแบบ และเชือ่มระบบขนสง่อยา่งMetro,RER,Tram,รถประจ าทางเชือ่มระบบเขา้
ดว้ยกนั  หรอืทา่นสามารถลองซือ้ตัว๋โดยสารแบบ ตั๋ววัน(Mobilis) เป็นตั๋วเหมาจา่ยทีส่ามารถขึน้รถประเภทใดกไ็ด ้
ไมจ่ ากดัภายใน1วัน ซึง่ก็จะมใีหเ้ลอืกเป็น
โซนๆตามสถานทีท่ีต่อ้งการไปเชน่โซน1-
2อยูท่ีป่ระมาณ7ยโูร หรอื1-5อยูท่ี่
ประมาณ16.60ยโูร จะเลอืกชอ้ปป้ิงหรอื
ทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศัย 
  โดยท่านอาจเดินทางสู่ ดสินีย ์
แ ล น ด์ป า รีส  (Disneyland Paris) 



หรอื  Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซ ึ่งไม่ควรพลาดโดยดิสนีย์แลนด์ตั ้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 
กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินีย์
แลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนือ้ทีท่ัง้หมด  ประมาณ 350 ไร ่ซึง่คณุจะไดพ้บตัวละครดสินยีท์ีคุ่ณ
ชืน่ชอบ อาท ิเช่น มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mous  e), โดนัลด์ดั๊ ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีก
มากมาย โดยดสินียแ์ลนด์ปารสี แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park 
โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ  
  หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่
ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง 
แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชม
งานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin 
and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดัง
ของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั้น
เท พ วี นั ส  (Venus de Milo) มีทั ้ ง มี รู ป ปั้ น ส ฟิ งซ์  (Sphinx), มั ม มี ่
(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลาน
ดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จาก
กระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The 
Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั่วคราวต่างๆ 
การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีล่ะเกอืบ 10 ลา้นคน
เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของ
วันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica 
of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรือชมเหล่า
ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  
 อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอธัยาศัย 

  ทีพ่กั: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีห่า้        พระราขวงัแวรช์ายส ์- ชอ้ปป้ิงลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท - สนามบนิชารล์เดอโกลล ์        
                    อาหารเชา้,เทีย่ง 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่6) 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร์
ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่  (มีไกด์ท อ้งถิ่นบรรยายใน
พระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส ์ ที1่ 4 ภายใน
ตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่ง
เรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง 
เชน่โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง,หอ้
งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 
เมตร ซึง่เป็นหอ้ งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์
มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็น
หอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสี

ของพระเจา้หลุยส์ที่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, 
ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ( มือ้ที ่7) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่  ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ช้อปป้ิง ตัง้อยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ปป้ิงแบรนดด์ัง ๆ ทั่วโลกมากกวา่ 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกวา่ซือ้ตามชอ็ปทัว่ไป ราคา
สินคา้ที่นี่ลดราคาตั ้งแต่ 33% - 
60% หรอืมากกวา่นัน้ ตามฤดกูาล
ปกตหิรือเป็นสนิคา้ที่อาจจะหลุด
เทรนด์ไปแลว้ในช่วงฤดูที่ผ่านไป 
แต่ส าหรับคนไทยผมว่าน่าจะคุม้
เลยทเีดยีว เพราะคณุจะไดข้องมอื
หนึง่ราคาถกู เพยีงแต่อาจจะไมล่ ้า
น าหนา้เพือ่น ๆ ของคุณน่ันเอง จะ
มีแบรนด์ดัง ๆ ที่คนไทยชอบซื้อ
กระหน ่าซัมเมอร์เซลส์ใหดู้ล่ะกัน
นะครับ ส าหรับรสนยิมสว่นตัวและตัวแปรส าคัญคอือานุภาพของเงนิสดหรอืบตัรเครดติของคณุน่ันเอง ทอ่งไวน้ะด ีๆ 
นะครับ เงนิคือพระเจา้ เงนิคืออ านาจ ดลบันดาลของทุกอย่างที่ท่านตอ้งการไดท้ี่นี่ ไหน ๆ ก็มาถงึฝร่ังเศสแลว้
ระบายเงินกันไปก่อนกลับไทยค่อยว่ากันใหม่  แบรนด์ต่าง ๆ อาทิเช่น 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 etc; 



(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิปารสี

ชารล์เดอโกลลเ์พือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.50น. น าทา่นเดนิทางกลับ โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่EY 038 
วนัทีห่ก       สนามบนิอาบดูาบี ้- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 
06.40น.   เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบี ้แวะเปลีย่นเครือ่ง 
10.25น.   เดนิทางสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่EY404 
20.20น.   ถงึทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

****************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่และบรกิาร 4,500 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ
คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับ
ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้ก่อนเดนิทาง14วัน ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ช ิน้ น ้าหนัก23กก. 
ราคา 180 US ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ
แผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่
ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4500 บาท  
2.คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
7. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
9. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 40 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ )/คา่มดัจ า
แลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไปและควรศกึษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  



14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ 
และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็
ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู 
หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา
เงนิเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะ
กลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาที่

อนุมัตใิหล้าหยุดเพื่อเดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบ

ก าหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้ม

ประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษ

เทา่นัน้)  

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรือสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู่เป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่น

ยืน่วซีา่) 

 เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมี

ใบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและ

มารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้ับ

บุตรกับผูท้ี่บุตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าที่ส านักงานเขตทีท่ าเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและ

มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิา

หรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า 

และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของ

ตัวเองหรอืของสามกี็ได ้ ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี เป็นภาษาองักฤษ      

พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ 

ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 



แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  ) BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 14 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้ง

ออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผู ้

เดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ

สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วี
ซา่ได ้
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศฝร่ังเศส 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 

4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 



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

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 
 
 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย    ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                ไมเ่คย              เคย  (กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

          ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

           กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

        สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี ………………………………..…………. 

   เชค็เดนิทาง       เงนิสด 

   บตัรเครดติ       ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

            ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 



- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก 

 


