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รหัสโปรแกรม : 14815 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 เยือนแคว้นนอรม์งัด ี (Normandy) 

เทีย่วเมอืงรอ็ูอง (Rouen) อดตีเมอืง

หลวงแหง่นอรม์งัด ี

 เยอืนดนิแดน Queen of the 

Norman beaches ณ เมอืงโดวลิล ์

(Deauville)  

 เยอืนมงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-

Michel) ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของยโุรป 

 เต็มอ ิม่กบัปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็ม

ไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสุดแสนโรแมน

ตกิ 

 เ ข ้ า ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง

พระราชว ังแวร ์ซายส์ (Versaille 

Palace) อนัยิง่ใหญ ่

 พกัปารสี 4 คนื 

  

 

#Paris  

(Hash Tag Paris) 

ฝร ัง่เศส 

มงตแ์ซงตม์เิชล  

แวรซ์ายน ์ 

9 วนั 6 คนื  

  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 57,888.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 7-15 ก.ย. 62 59,900 

วนัที ่ 9-17 , 22-30 ต.ค. 62 59,900 

วนัที ่ 2-10 ธ.ค. 62 57 ,888 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรุงเทพฯ – ปารสี – รูอ็อง – โดวลิล ์– แซ็ง 
มาโล 

 O O 

 
MERCURE 
 ST. MALO 
หรอืเทยีบเทา่  

3 แซ็ง มาโล – มงตแ์ซงตม์เิชล – ตรู ์ O O O 
NOVOTEL TOURS 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ตูร ์– เขา้ชมปราสาทชองบอรด์ – เขา้ชม
ปราสาทเชอนงโซ – ปารสี O O  O 

MERCURE PARIS 
VELIZY 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ปารสี – ลอ่งเรอืบาโต
มชุ O O O 

MERCURE PARIS 
VELIZY 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
MERCURE PARIS 

VELIZY 
 หรอืเทยีบเทา่ 

7 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
MERCURE PARIS 

VELIZY 
หรอืเทยีบเทา่ 

8.  ปารสี – สนามบนิ O   
 

9.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ปารสี  

00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 930 

 *** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่2 ธนัวาคมจะออกเดนิทางเวลา 00.05 น. 

และไปถงึปารสีเวลา 06.50 น. *** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.10 น. 

 

  

ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรูอ็อง (ROUEN) อดตี

เมอืงหลวงแหง่แควน้นอรม์งัด ีเมอืงทีผู่น้ ากองทพัฝร่ังเศส โจนออฟอารค์ ถกูตัดสนิใหถ้กู

เผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1431 ขอ้หาเป็นพวกนอกรตี น าทา่นชม มหาวหิารรูอ็อง (Rouen 

Cathedral) หรอื มหาวหิารนอเทรอดามแหง่รูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame 

de Rouen) เป็นมหาวหิารในนกิายโรมนัคาทอลกิทีส่รา้งขึน้อยา่งสวยงามในสไตลโ์กธคิ 

โดยในชว่งระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถงึ ปี ค.ศ. 1880 มหาวหิารรูอ็องเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่ง

ทีส่ดุในโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2มหาวหิารถูกระเบดิซึง่เกอืบ

ท าลายหอกลางของมหาวหิารไป แต่ภายหลังไดม้ีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดมิ 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิชม หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Gros Horloge) ทีม่คีวามเก่าแก่

ยอ้นกลับไปในศตวรรษที ่16 ปัจจบุนันัน้ถอืวา่เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร์

ทีด่ทีีส่ดุของเมอืงรูอ็อง ตัง้อยูบ่นถนน Rue du Gros Hologe  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้และของทีร่ะลกึ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโดวลิล ์(Deauville) เป็นเมอืงพักผ่อนไฮโซรมิทะเล ทีม่ที่าเรอื 

รสีอรท์ระดับ 5 ดาว คาสโิน และรา้นคา้ และเมอืงนี้มตีกึสวยงามทัง้เมอืง ถูกยกใหเ้ป็น 

"Queen of the Norman beaches" เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นไฮโซรมิทะเล โดยถูกขนาน

นามว่า Parisian Riviera ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่19 เมอืงโดวลิล์แห่งนี้ไดก้ลายเป็นเมอืง

พักผ่อนของชนชัน้สงู คนรวย และคนมชีือ่เสยีง อกีทัง้ยังเป็นเมอืงแรกที ่Coco Chanel 

มาเปิดรา้นคา้ของตนเอง ทัง้ยงัเป็นสถานทีถ่า่ยภาพยนตช์ือ่ดัง The Devil Wears Prada 

จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail 

street อยา่งจุใจ   จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแซ็ง มาโล (St. Malo) เป็นเมอืงท่า

ในก าแพง บนเกาะทีป่ากแมน่ ้ารองซใ์นมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE ST.MALO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 แซ็ง มาโล – มงตแ์ซงตม์เิชล – ตรู ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสู ่มงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) เดนิทางขึน้สูศ่าสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป ตัง้อยูบ่นฐานหนิแกรนติขนาดใหญ ่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม

อนัดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวรซ์ายน ์และยงัไดรั้บการ

ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกอกีดว้ย น าท่านเขา้ชมมงตแ์ซงตม์ิ

เชล (Mont Saint-Michel) เป็นวหิารทีต่ัง้อยูบ่นเกาะโดดเด่นเป็นสง่า กลางทะเลชายฝ่ัง

ตะวันตก บรเิวณแควน้นอรม์องด ีสงูจากระดับน ้าทะเล ความสงูรวมฐานและตัววหิารสงูถงึ 
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155 เมตร ใหท้่านไดเ้ดนิขึน้ไปสูบ่นยอดวหิารเพือ่ชมรูปปั้นทองของนักบุญมเิชล (ไม

เคลิ) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟรมเีย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดนิบนเนนิเขา 

ในอดตีเป็นหมูบ่า้นชมุชน บา้นเรอืนไดรั้บการอนุรักษ์ยงัคงสภาพเหมอืนยโุรปยคุกลางให ้

บรรยากาศคลาสสกิ ปัจจบุนัสว่นดัดแปลงเป็นรา้นรวงขายของทีร่ะลกึเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว

ใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตูร ์(Tours) เมอืงประวัตศิาสตรแ์ห่งลุม่แมน่ า้ลวัร ์(Loire) 

ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าลัวรท์างตอนเหนือ และแม่น ้าแชรท์างตอนใต ้ลุ่มแมน่ ้าลัวรเ์ป็นเสน้

เลอืดหล่อเลีย้งแควน้ลัวร ์และเป็นแมน่ ้าสายยาวทีส่ดุของฝร่ังเศส คอื 1,013 กโิลเมตร

หล่อเลีย้งตน้องุ่นหลายรอ้ยต าบลในหลายแควน้ สองฟากฝ่ังมปีราสาทหรอืชาโตส าคัญ

ของกษัตรยฝ์ร่ังเศส และเชือ้พระวงศท์ีส่วยงามนับพันแหง่ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL TOURS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ตรู ์– เขา้ชมปราสาทชองบอรด์ – เขา้ชมปราสาทเชอนงโซ – ปารสี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูช่องบอรด์ (Chambord) มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้าลัวร ์เขา้ชมความ

งามของสถาปัตยกรรมแห่งฝร่ังเศส ปราสาทชองบอรด์ (Château de Chambord) 

ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในบรรดาปราสาทแถบลุม่แมน่ ้าลัวรแ์ละกษัตรยิฝ์ร่ังเศสหลายพระองค์

เคยเสด็จมาประทับแรมทีน่ี ่

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมปราสาทเชอนองโซ (Château de Chenonceau) โดยตัว

ปราสาทนั้นมีการก่อสรา้งมาในเเบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและ

สถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ โดยมลีานกวา้งดา้นหนา้ในเเบบปราสาทยคุกลาง ทีม่ี

คนู ้าลอ้มรอบ พรอ้มกบัสะพานเชือ่มทีม่ายงัสวนทีม่คีวามสวยงาม เเละมปีระตูไมแ้กะสลัก

สวยงามที่มีขนาดใหญ่มาก น าท่านชมภายในที่ประดับประดาดว้ยกระจกสีที่มีสีสัน

สวยงามเเละมหีอ้งหลายหอ้งทีน่่าสนใจทัง้ หอ้งบรรทมทีม่กีารตกแต่งสวยงามอยา่งมาก 

หอ้งกรนี ตกแตง่ในลักษณะของศลิปะในเเบบโกธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรับรองเเละหอ้ง

บรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี ่1 เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) 

เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของ

โลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง 

การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่

ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
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ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ปารสี –  หอไอเฟล - ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versailles Palace) อนัยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรม

ฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาท่านชม

หอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่ง

วจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 

73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน

ทีย่ ิง่ใหญ ่

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย ท่านเดนิทางกลับสู่กรุงปารสี น าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผ่านชมความ

สวยงามของแม่น ้าแซนน์ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ขา้มสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซเิต ้

กลาง แมน่ ้าแซน ผา่นลานประวัตศิาสตรจ์ัตรัุสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระ

เจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตัวเนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัติ

ฝร่ังเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาว

จากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอร์

ลทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้

จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงู

ตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณ

จัตุรัสทรอคคาเดโร่ จากนัน้น าท่านล่องเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไป

ตามแม่น ้าแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 

โดยเรอืจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 

800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรง

เหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที่

ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยัง

เป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 อสิระเต็มวนั เต็มอ ิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มี

ครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทัง้รถไฟใตด้นิ รถเมล์ หรอื รถTAXI โดยท่านอาจเดนิทาง

สูด่สินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่

ไมค่วรพลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรุงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถ

เดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถงึมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) 

โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร ่

ซึง่คุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิเช่น มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), 

โดนัลด ์ดั๊ก (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนด์

ปารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park 

โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของที่

ระลกึ 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง 

เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวัง

หลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับ

โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช ิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่าง

ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of 

the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of 

Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่

(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้

พพิธิภัณฑ์ลูฟร์จะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมดิที่สรา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่

นักทอ่งเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da 

Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร์ นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมี

นทิรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็น

สถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สัมผัส

กับมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของ

นครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิาร

สขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหล่า

ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  
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ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็น

มหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและ

ยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิี

อภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุด

กโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 อสิระเต็มวนั เต็มอ ิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40  น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG931 *** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่

22 ตลุาคมจะออกเดนิทางเวลา 12.30 น.และไปถงึกรงุเทพเวลา 06.00 น.*** 

วนัที ่9 กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  #Paris (Hash Tag Paris) 

ฝร ัง่เศส มงตแ์ซงตม์เิชล  แวรซ์ายน ์

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

7-15 ก.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 11,500 

9-17 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 11,500 

22-30 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 11,500 

2-10 ธ.ค. 62 57,888 57,888 57,888 57,888 34,900 8,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่
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6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร่ังเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (13 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 



   
   
   

  

 QE3CDG-TG007 หนา้ 17 จาก 16 

 
 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


