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 Enjoy France 

เอ็นจอย ฝรั่งเศส 6 วนั 
โดยสายการบิน Thai Airways 
เท่ียวเต็มไม่มีวนัฟรีอิสระ 

พิเศษ!! เทีย่วบา้นโมเน่ต ์เมืองจิแวรนี์ 
พกัปารีส 3 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรม  
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เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ละมงมารต์ 
ชมเมืองปารีส ขากลบั กลบัค า่เทีย่วเตม็วนั 

ล่องเรือแม่น ้ าแซน ช้อปป้ิงร้านปลอดภาษีและ La Vallee Village 
 

 บรษิทัฯ น าท่านเดนิทางสู่ดนิแดนแห่งความรกัประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยความโรแมนตคิกบัสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ที ่
น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัแวรซ์ายส,์ บ้านโมเน่ต์ ล่องเรอืแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัแห่งชวีติชวีาของชาวปารสี ชมสถานที ่
สวยๆ ในนครปารสี พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษแีละพรเีมีย่มเอ๊าทเ์ลต็ไม่ไกลจากกรุงปารสี 
 

ปารีส  เมอืงแห่งแฟนชัน่และความโรแมนตคิ ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแห่งหนึง่ของโลก 

ย่านมงตม์ารต์  มลีกัษณะเป็นเนินเขาสงูมคีวามสงูประมาณ 130 เมตร มคีวามโดดเด่นเน่ืองจากพืน้ทีท่ีร่ายลอ้มรอบแม่น้ํา
  เป็นทีร่าบตํ่า จงึทาํใหม้งต์มารต์ตระหง่านโดดเด่นเหมอืนเป็นภูเขา ปัจจุบนัเป็นย่านศลิปะเก่าแก่ทีเ่ป็นแหล่ง
  รวมตวัของศลิปินต่างๆ 

จิแวรนี์ เมอืงอนัเป็นทีต่ ัง้ของหมู่บ้านเลก็ๆ และศลิปินชือ่ดงัของโลกและเป็นทีต่ัง้ของบ้านโมเนต ์ศลิปินอมิเพรสชัน่
นิสมท์ีโ่ด่งดงัตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าแซงคใ์นเขตนอรม์งัด ี 

แวรซ์ายส ์ เมอืงทีต่ ัง้ของพระราชวงัหรหูราชือ่ดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็น
  ส่วนหนึง่ของมหานครปารสี 
 

ก าหนดการเดินทาง   30 เม.ย.- 7 พ.ค.63 

 
 วนัแรก  30 เม.ย.63 สุวรรณภมิู 
21.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน Thai 

Airways  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 1 พ.ค.63 สวุรรณภมิู-สนามบินชารล์เดอโกลล-์ปารีส-ล่องเรือแม่น ้ าแซน (ฝรัง่เศส) 
00.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG930 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านนําท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครปารีส เมอืงแห่งแฟชัน่
และความโรแมนตคิ ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี นําท่านชมมหานครปารสี นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลก นําท่านชมโดยรอบเริม่จาก
เกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟิล  บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร ซึง่หอคอยไอเฟิลน้ี
เป็นหอคอยโครงสรา้งเหลก็ตัง้อยู่บนชอ็งเดอมาร ์บรเิวณแม่น้ําแซนในกรุงปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
ฝรัง่เศสทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นหน่ึงในสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย เป็นหน่ึงใน
สิง่ก่อสรา้งทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้ชื่อตามกุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวศิวกรชัน้นําของฝรัง่เศส 
ซึง่เป็นผูอ้อกแบบหอคอยน้ี หอไอเฟลสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 
(Exposition Universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถงึความยิง่ใหญ่ของประเทศฝรัง่เศส ความ
เจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแห่งน้ี
เป็นดาวเด่นทีส่รา้งความประทบัใจแก่ผูร้่วมงาน ซึง่ต่อมาไดรู้จ้กัในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลกัษณ์
ของกรุงปารสี และใน ค.ศ. 2006 หอไอเฟลมคีวามสงู 324 เมตร หรอืสงูเท่ากบัตกึ 81 ชัน้ จากนัน้ผ่านชม
ประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5
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จตุัรสัคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้งเมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทีช่วนให้
ระลกึถงึการปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ 
สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นต้น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื นําท่านล่องเรือไปตามลาํน้ําของแม่น้ําแซน ซึง่เป็นแม่น้ําสายหลกัของนครปารสี 

พรอ้มชมทศันียภาพของอาคารและสถานทีส่าํคญัๆ ต่างๆ บนสองฝัง่ของแม่น้ําและใหท้่านเกบ็ภาพไวต้าม
อธัยาศยั จากนัน้อสิระใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากร้านค้าปลอดภาษี ทีร่าคาสนิคา้ย่อมเยา
กว่าขา้งนอกมสี่วนลดพเิศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วเท่านัน้ เพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษใีนราคาถูก อาทิ
เช่น เครื่องส าอาง, น ้าหอม, เครื่องประดบั, กระเป๋าหนงัและเครื่องหนงัอื่นๆ มากมาย รวมทัง้เสือ้ผา้แบรนด์
เนมจากฝรัง่เศส เชญิท่านชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้ดวิตี้ฟรคุีณภาพเยี่ยม จากรา้นคา้ปลอดภาษชีื่อดงัของปารสี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัในเขตเมอืงบูกวิาล Bougival Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรอื
ระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม  2 พ.ค.63 ปารีส-แวรซ์ายส-์ปารีส-ช้อปป้ิงห้างลาฟาแยต็  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียง
ใต้ของกรุงปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของมหานครปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) นําท่าน
เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลกและ
นบัเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหน่ึง
เท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบาง บรเิวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่
13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และทรงเหน็ว่า
ตําบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระตําหนกัขึน้มาใน พ.ศ. 
2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยุคสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทีส่รา้งไดอ้ย่างวจิติรบรรจง
จนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดมิทเีมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระ
เยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าตําบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้
สรา้งพระตําหนกัขึน้มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ สาํหรบัพกัชัว่คราวเท่านัน้ เมื่อ
พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแห่งใหม่ เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการ
ปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระตําหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์
คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกส่วนทาํดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็น
แบบอย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งน้ีไดน้ าเงนิมาจากค่าภาษอีากรของ
ราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่ง
ฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบนัพระราชวงัแวร์
ซายสย์งัอยู่ในสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าท่านชมภายในทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้ง
บรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็นต้น ทกุหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ี
ชื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดซึง่
เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่
1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งน้ีพระเจา้หลุยสท์ี ่
14 ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายส์
อนัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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แกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในส่วนของกษตัรยิแ์ละพระราชนีิรวมทัง้
หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ย่านใจกลางกรุงปารสีอกีครัง้ เพื่อใหท้่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงดงัของปารสี แกล

เลอรี่ลาฟาแยตต์ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสุดหร ูหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในประเทศ
ฝรัง่เศส ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่าการนิ์เยร ์มสีาขาอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ด่งดงั
ขึน้ชื่อทีสุ่ดคงเป็นสาขาปารสี ทีต่ ัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกจิการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่นปารสี
ชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมากทีสุ่ด มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ สปัดาห ์แถมมรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบั
ทวิทศัน์ทีส่วยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถมองเหน็ตกึโอเปร่าไดอ้ย่างชดัเจน หา้งสรรพสนิคา้น้ีมสีนิคา้
หลายหลากแบรนดด์งัไวส้าํหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ย่างครบครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, 
Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินค้าของท่าน อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั**  
สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัในเขตเมอืงบูกวิาล Bougival Holiday Inn Paris 
Versailles Bougival หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 
วนัทีสี่ ่   3 พ.ค.63 ปารีส-มงมารต์-ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ ย่านมงต์มารต์ Mont Mart มคีวามสงูประมาณ 130 เมตร แต่มคีวามสงูโดดเด่นเน่ืองจาก
พืน้ทีท่ีร่ายลอ้มรอบแม่น้ําเป็นทีร่าบตํ่า จงึทาํใหม้งต์มารต์ตระหง่านโดดเด่นเหมอืนเป็นภูเขา ย่านน้ีเคยเป็น
ทีต่ัง้ของทหารเก่าตัง้แต่สมยัสงคราม เมื่อสงครามผ่านไปมแีหล่งบนัเทงิเขา้มาแทนที ่ย่านน้ีจงึเป็นย่านศลิปะ
เก่าแก่ทีเ่ป็นแหล่งรวมตวัของศลิปินมาตัง้แต่สมยัอดตีจนกระทัง่ปัจจุบนั เป็นย่านยอดฮติของศลิปินทีร่บัจา้ง
วาดภาพ กลางแจง้ รา้นหนงัสอื และโปสเตอรศ์ลิปิน รา้นกาแฟเก๋ๆ ทีม่ชีวีติชวีา และประทบัใจกบัสไตลก์าร
จดัทีน่่ารกัๆ อนัเป็นเสน่ห ์อกีอย่างหน่ึงของย่านน้ี นําท่านเดนิชม วิหารพระหฤทยัอนัศกัด์ิสิทธ์ิหรือโบสถ์
ซาแครเคอร ์Sacre Coeur โบสถ์แบบศลิปะโรมาโนไบแซนไทน์ทีส่วยทีสุ่ดในกรุงปารสี ทาํดว้ยหนิอ่อนสี
ขาวทัง้หลงัตดักบัฟ้าสคีราม มคีวามสวยงามและโดดเด่นอย่างทีสุ่ด ดา้นหน้ามอีนุสาวรยีอ์ศัวนิขีม่า้ยนืขนาบ
ซา้ยขวา ดา้นซา้ยคอืเซนต์หลุยส ์ส่วนดา้นขวาคอื Joan of Arc วรีสตรผีูโ้ด่งดงัทีสุ่ดของฝรัง่เศส ภายใน
วหิารมภีาพโมเสกขนาดใหญ่ทีสุ่ดของโลกทีทุ่กคนต้องไปดคูอื Great Mosaic of Christ ภาพโมเสกทีใ่ชเ้วลา
ร่วม 10 ปีจงึสาํเรจ็ และ ณ บรเิวณน้ี ท่านจะไดช้มกรุงปารสีในมุมทีน่่าประทบัใจแบบพาโนราม่าววิ พรอ้ม
รื่นเรงิกบันกัดนตรพีเนจรทีม่าขบักล่อมดนตรใีหก้บัผูม้าเยอืน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เขตเมอืงเซอรร์สิ Serris น าท่านเขา้สู่ La Vallee Village พรเีมีย่มเอ๊าทเ์ลท็ขนาดใหญ่ทีอ่ยู่

ไม่ไกลจากกรุงปารสี ใหท้่านมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจ านวนกว่า 100 รา้นคา้ อาท ิArmani, Asics, 
Boss, Burberry, Balenciaga, Coach, Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Furla, Guess, Gucci, 
Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Longchamp, Michael Kors, Paul Smith, Marc Jacobs, Prada, Samsonite, 
Superdry, Tissot, Tod’s, Timberland, Tumi, Versace เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า
ของท่าน อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั**  
สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัในเขตเมอืงบูกวิาล Bougival Holiday Inn Paris 
Versailles Bougival หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 
วนัทีห้่า   4 พ.ค.63 ปารีส-จิแวรนี์-ปารีส-สนามบินชารล์เดอโกลล ์ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
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 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองจิแวรนี์ Giverny (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงอนัเป็นทีต่ ัง้ของ
หมู่บ้านเลก็ๆ และหนึ่งในเจา้ของบ้านเลก็ๆ นัน้คอืบ้านโมเน่ต์ Claude Monet ศลิปินอมิเพรสชัน่นิสมท์ีโ่ด่ง
ดงัตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําแซงคใ์นเขตนอรม์งัด ีนําท่านเขา้ชมบ้านสองชัน้ทีป่กคลุมไปดว้ยพชืพรรณไมน้านาชนิด
ทีถ่อืว่ามบีรรยากาศและทวิทศัน์ทีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งและเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ ภายในบ้านยงัคงสภาพ
เดมิ หอ้งนัง่เล่น, หอ้งนอนและหอ้งครวัขนาดใหญ่พรอ้มอุปกรณ์ทาํครวัครบครนั เสมอืนเมื่อครัง้โมเน่ต์ยงัมี
ชวีติอยู่ ไฮไลทข์องบ้านคอื สวนสวย 2 แห่งทีอ่ยู่ในทีเ่ดยีวกนั สวนไมด้อกคลาสสคิสไตลฝ์ร ัง่เศส “คลอส นอร์
แมนด”์ Clos Normand และสวนไมน้ํ้า ขึน้มาคู่กบัสวนไมด้อก เหมอืนกบัโมเน่ต์ไดต้วดัปลายพู่กนัลงบนผา้ใบ
กลางสวนไมน้ํ้ามสีระบวัทีเ่ป็นต้นกาํเนิดของภาพเขยีนชุดอนัเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบนพืน้น้ําใน
สระบวัเป็นสิง่ทีโ่มเน่ต์ชื่นชอบ ใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณสวนสวยแห่งน้ี สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัเขา้
กรุงปารสีอกีครัง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารไทย 
บ่าย นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์Louvre Museum พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บั
การออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัิ
ความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็น
สถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีน
โมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ดดาวนิชี หรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ใน
ปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจาํนวน 8.3 ลา้นคน ทาํใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชม
มากทีสุ่ดในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในกรุงปารสี  ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็ภาพสวย
ภายนอกพพิธิภณัฑจ์ดัเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัอกีแห่งหน่ึงของนครปารสี  มเีวลาอกีเลก็น้อยใหท้่านเดนิเล่น
บรเิวณใจกลางเมอืงชัว่ครู่ตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิชารล์เดอโกลล์และเผื่อเวลาใหท้่าน
ทาํคนืภาษ ีVat Refund ทีส่นามบนิ 

21.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินชารล์เดอโกลล ์โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG933 
 

วนัทีห่ก  5 พ.ค.63 สวุรรณภมิู 
13.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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อตัราค่าเดินทาง  30 เม.ย. - 5 พ.ค.2563  

 
Enjoy France 

เอน็จอยฝรัง่เศส 6 วนั / TG 
ราคารวมตัว๋ 

กรณีทีมี่ตัว๋อยู่แล้ว  
มาจอยทวัรก์บัคณะใหญ่ 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 47,500 25,900 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 45,500 25,900 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 43,500 23,900 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 4,900 4,900 

**ไมร่วมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 4,600 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท  

(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า 20 ท่าน ไมมี่ราคาเดก็ และจะต้องชาํระ
มดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไมส่ามารถเปล่ียนสน ามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไมส่ามารถย่ืนพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมอืงท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนาน
ท่ีสุด ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมอืงนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารสาํหรบัการย่ืนวีซ่าให้
ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิวมอื 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

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

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

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 ธ.ค.
2562  หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบนิ 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซ่ีา ท่านละ 4,600 บาท (ซึง่จะจดัเกบ็พรอ้มค่า

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

จดัเกบ็พรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดนิทาง) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการบรกิารยก

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

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร์ ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณี*** 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

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

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

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

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

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

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

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

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

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซ่ีา   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและ

หา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
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o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการทาํงานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** สาํเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** สาํเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไมมี่สาํเนาสลิปเงินเดือน หรือทาํงานแบบไมมี่สลิป ให้ทาํจ ดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

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

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

o หลกัฐานการเงิน   
-  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได้หรอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
-  หากสมุดบญัชีธนาคารใดท่ี ไมมี่เลขท่ีเล่มกาํกบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเมน้ท์จากธนาคารย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจุบนัไมต่ํา่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด
หมายย่ืนวีซ่า  
-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื่อนไหวทุก
เดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มกีาร
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  
-  หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 
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-  กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
 
 
 
** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก

กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
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วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
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กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................... .............. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................  

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 

3.  กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

     สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................. ......................................................................  

    วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา .....................................  

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................  

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 

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

 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  
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  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................  

 ............................................................................................................   รหสัไปรษณีย ์............................. 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) .....................................................................................................................  

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

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย..........................................................................................................................  

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี............................. ......... ถึงวนัท่ี......................................... รวม........... วนั 

 กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

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

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...............................................................  

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

 ............................................................................................................................... .................................. 
10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

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

 

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


