
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 16330  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

CODE: EY753 เรดิไหมคะ●●● BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6D3N ●●● 

 

●●● BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6D3N ●●● 

ทวัรฝ์ร ัง่เศส ปารสี 6 วนั 3 คนื 

 เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) 
 เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ัน่ทีล่ า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก 

 เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก ETIHAD AIRWAYS  

 ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  ประตชูยันโปเลยีน ถนนช็องเอลเิซ ่พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ จตัรุสัคองคอรด์ 

 ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัอนัสวยงามท ัง้จติรกรรมฝาผนงั รปูปัน้ รปู แกะสลกัและ

เครือ่งเรอืน 

 ลอ่งเรอืแมน่ า้แชน ชมความงามรมิฝั่งแมน่ า้ 
 ชอ้ปป้ิงสดุมนัสย์า่นถนน หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท 

 อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 

 

 

 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

05 – 10 ก.พ.63 29,888 

ไมม่รีาคาเด็ก  
(เด็กไมเ่กนิ 2 ขวบ/

Infant 15,000 บาท) 

11,500 31  

19 – 24 ก.พ.63 29,888 11,500 31  

03 – 08 ม.ีค.63 31,888 11,500 31  

17 – 22 ม.ีค.63 31,888 11,500 31  

30 เม.ย. – 05 พ.ค.63 32,888 11,500 31  

12 – 17 พ.ค. 63 32,888 11,500 31  

26 – 31 พ.ค. 63 32,888 11,500 31  

09 – 14 ม.ิย. 63 32,888 11,500 31  

23 – 27 ม.ิย. 63 32,888 11,500 31  

** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท ** 
 

FLIGHTS : ETIHAD AIRWAYS 

DEPARTURE: EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 // EY31 AUH-CDG  02.20-07.00+1 

RETURN: EY32 CDG-AUH 10.10-19.55 // EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1  

 

หมายหต ุ:  พรเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 12 – 17 พฤษภาคม 63 ไฟลท์ขากลบัจะเป็น 

    EY32 CDG-AUH 10.10-19.55 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1  

 

 

15.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก

กระเป๋าสมัภาระ 

 

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

วนัทีห่นึง่    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี- สนามบนินานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

18.05 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY405 

22.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

02.20 น.  เดนิทางสูป่ารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY31 

07.00+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 5ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

    น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงที่มมีนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของ

โลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น

หนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่ง

ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของ  การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ 

แฟชั่น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมอืงที่

ส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก จากนัน้ น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ หอ

ไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร

ปารีส ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่

บรเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชยันโป

เลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี ค.ศ. 1805 โดยเริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 จากนัน้ น า

ทา่นถา่ยภาพ จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระ

เจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติ

โดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส จากนัน้ น าท่านชมพพิธิภณัฑ์

ลูฟวร ์(Louvre Museum) (ถา่ยรูปดา้นนอก) พพิธิภัณฑท์าง

ศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจบุนัเป็นสถานที่

จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็น

จ านวนมากกว่า 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้ง

โลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา(Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเล

โอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั้น

เทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่

(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลาน

ดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภณัฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้

จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci 

Code ซึง่นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยังม ี 

นทิรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าให ้

พพิธิภัณฑล์ูฟวรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีล่ะเกอืบ 10 

ลา้นคนเดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปิน

มากวา่ 200 ปี สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของ

นครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร์  (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญา

ลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหล่าศลิปินทีว่าดรูปอยู่ใกล ้ๆ  จากนัน้ น า

ทา่นชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี- สนามบนินานาชาตปิารสีชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี - หอไอเฟล -          
                     ประตชูยันโปเลยีน - จตัรุสัคองคอรด์ - พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- ถนนช็องเอลเิซ ่- ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟา       
                     แยตต ์                                                                                                              อาหารเชา้ ,เทีย่ง 



บา่ย               น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไป

ตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า 

เป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่

ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาว

จากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน จากนัน้อสิระใหท้่านช ้

อปป้ิงที ่ถนนช็องเอลเิซ่ ตามอัธยาศัย ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีง

ของปารีส เป็นย่านการคา้ที่ประกอบไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และ

รา้นคา้หรูหรา แบรนด์เนม มากมาย สองขา้งทางมตีน้เชสต์นัด ที่

ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามและปลูกเรียงรายเป็นระเบยีบ ถนน

สายนี้ไดรั้บการขนามนามว่าเป็นถนนทีส่วยที่สุดในโลก จนถงึเวลา

นัดหมาย  จากนัน้ น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ป

ป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที ่

แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืทา่นสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขา

เปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต

,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

     (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

     สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 

                  พกั: Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

    น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าทา่นเขา้ชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่(มไีกด์

ทอ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์อง

พระเจา้หลยุสท์ี1่4  ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝา

ผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งินอย่าง

มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง อาทเิช่น โบสถห์ลวง

ประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอล

โล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ73เมตร 

ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด(ีปาน) ราชทูตไทยสมัย  พระนารายณ์

มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี1่4แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้

ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัว

เนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี1่6, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่ง

อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดิ นโปเลียนที่

ย ิง่ใหญ ่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) อาหารจนี 
บา่ย            น าท่านเดนิทางสู่ ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปป้ิง ตัง้อยู่ทศิ

ตะวันออกของเมอืงปารสี อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนด์ดังทั่วโลกมากกว่า 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถู่กกว่าช๊อป

ทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ีล่ดราคาตัง้แต ่33% - 60% หรอืมากกว่านัน้ ตาม

ฤดกูาลปกตหิรอืเป็นสนิคา้ทีอ่าจจะหลดุเทรนดไ์ปแลว้ในชว่งฤดูทีผ่่าน

ไป อาท ิ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 

วนัทีส่าม         ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์– ชอ้ปป้ิง ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท            

                                                                                                                                             อาหารเชา้, เทีย่ง 



Hilfiger (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสูท่ีพ่ัก              

     พกั: Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้4) 

     อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

    โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะทีม่คีรอบคลุมทั่วทัง้กรุงปารสี อาท ิ

รถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี ่ รถโดยสารประจ าทาง ซึง่จะ

แบ่งโซนการเดนิทางเป็น 5 โซน ลักษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท 

โดยเริม่นับโซน1 จากจุดศูนยก์ลาง ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก 

สว่นใหญ่นักท่องเทีย่วทั่วไปจะเนน้จ า  โซนหลักๆในกรุงปารสี ซึง่

จะอยู่ในเขตโซน1-2 โดยมเีพยีงพระราชวังแวรซ์ายสท์ีจ่ะอยู่ทาง

โซน 4 เท่านัน้, ส าหรับสนามบนินานาชาตปิารสี ชารล์ เดอโกล 

และดสินียแ์ลนด์ จัดอยู่ระแวกโซน5 จงึท าใหบ้ัตรโดยสารในกรุง

ปารสีมมีากมายหลายประเภท และเชือ่มระบบขนสง่อย่าง Metro, 

RER, Tram รวมทัง้รถโดยสารประจ าทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางเดนิรถ

เขา้หากันไดอ้ย่างลงตัว หรอืท่านสามารถลองซือ้ตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววัน (Mobilis) ซึง่เป็นตั๋วเหมาจ่ายที่

สามารถขึน้รถประเภทใดก็ไดไ้มจ่ ากัด ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึง่จะมใีหเ้ลอืกเป็นโซนตามสถานทีท่ี่

ตอ้งการไป อาท ิโซน 1-2 อยูท่ีป่ระมาณ 7 ยโูร หรอื โซน 1-5 อยูท่ีป่ระมาณ 16.60 ยโูร เป็นตน้ (คา่ทวัร ์

ไมร่วมคา่บตัรโดยสาร) 

      โดยทา่นอาจเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื (Euro Disneyland) เป็น

อีกหนึ่งสถานที่ซ ึง่ไม่ควรพลาด โดยดสินีย์แลนด์ตัง้อยู่นอกกรุง

ปารสี ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร ซึง่สามารถ  เดนิทางโดย

รถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) 

โดยดสินียแ์ลนด์ปารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อที่

โดยประมาณ 350 ไร่ ซ ึง่ท่านจะไดพ้บกับตัวละครดสินียท์ีช่ ืน่ชอบ 

อาทเิชน่ มกิกีเ้มาส(์Mickey Mouse), โดนัลดด์ั๊ก (Donald Duck), 

กฟูฟ่ี (Goofy) และตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี 

แบง่พืน้ทีภ่ายในเป็น 2 สว่น ไดแ้ก ่Disneyland Park และ Walt 

Disney Studios Park โดยภายในดสินียแ์ลนดป์ารสี มเีครือ่งเล่น 

รา้นอาหาร รวมถงึรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัร Disneyland โดยทา่นสามารถ

ซือ้ต ัว๋ออนไลนไ์ดท้ีห่นา้เว็บไซตข์อง Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้โดยประมาณ 45 - 70 

ยโูร/สวน/คน 

      หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุ

แห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบันเป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็น

จ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้ง

โลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา(Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดัง

ของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace 

หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์

(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณ

มากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้ง

เป็นรูปทรงพีระมดิที่สรา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่

นักทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่

นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และ

คอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีล่ะเกอืบ10ลา้นคนเดนิเทีย่วชมยา่นมง

วนัทีส่ ี ่               อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   อาหาร

เชา้    



มารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200ปี สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะใน

ฝร่ังเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre 

Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์อนัโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหล่าศลิปิน

ทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

     (อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
    

      พกั: Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (มือ้ที ้5) 

    จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) 

และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

10.10 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิสักตั โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY32 

19.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

21.45 น. เหนิฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

EY402 

 

06.45 น.      เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

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

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
 - จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ)   

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3. การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
 - กรณุาช าระมดัจ าและคา่วซีา่ ทา่นละ 19,500 บาท  (มดัจ า 15,000 + คา่วซีา่ 4500) 
 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
 
**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวน
หนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ
กรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

วนัทีห่า้           ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ            

วนัทีห่ก            ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
    (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า ETIHAD AIRWAYS สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่น
ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ
แผนประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่
ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
  
 
 



6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
 
7. หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ )/คา่มดัจ า
แลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 
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 จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12.การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้
ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13.มคัคเุทศก ์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 



รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดรั้บวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     

เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม

กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม

ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 

จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้ง

ระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 

และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), 

(คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณาบตัร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสีว่นตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับ

ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร 

(Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor)  ด า เ นิ น ก า รต าม เ อกส า รข ้า ง ต ้น  พ ร ้อ มกั บ ขอจดหมาย รั บ รอ งฐ าน ะก า ร เ งิน จ า ก ธนาค า ร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รง

กบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก

ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น

อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! 

หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์

ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้

ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความ

รว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่หรอืพ านักอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่ค ารอ้งวซีา่ฝร่ังเศส 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

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

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

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

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 เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

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

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

16. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

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

17. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

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

18.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 



19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ต และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วีซา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์)    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้ง

กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน 

(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


