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บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
EY407 BKK(สวุรรณภมิู) – AUH(อาบดูาบี) 19.30 – 23.10 

EY031 AUH(อาบูดาบ)ี – CDG(ปารีส) 02.15 – 07.45 

EY032 CDG(ปารีส) – AUH(อาบดูาบี) 10.30 – 19.00 

EY402 AUH(อาบูดาบ)ี – BKK(สวุรรณภมิู) 22.35 – 08.05 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 25  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
**ราคาอ้างอิงนะเดือนเมษายน เน่ืองจากสภาวะพลงังานแพงทัว่โลก ท าให้ภาษีน ้ามนัปรบัขึน้สงู และ

ไม่คงท่ี รบกวนเชค็อีกครัง้ก่อนช าระเงินจอง** 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉดีวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุป๊ละ 25 ทา่นเทา่นัน้  
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** บนิเขา้ฝรัง่เศส รบัวคัซนีทุกชนิดครบ 2 เขม็แลว้ ถา้วคัซนีจนี 2 เขม็ตอ้งบสูดว้ย mRna เขม็สามเทา่นัน้ ** 

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – อาบูดาบี                (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
16.30   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

23.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบ ีประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

DAY 2 อาบูดาบ ี– ปารีส (ฝรัง่เศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร ์- ประตชูยันโปเลียน – ชองเอลิเซ่ – 
หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมขุ                                   (–/L/–) 



 
 
 
 
 
 

02.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบิน โดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY031 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 

07.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

 น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารีส (PARIS)  เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ 
ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีน่ักท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแห่งหนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ 
สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึ่งในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก 

 น าท่านเดนิทางสู่ มหาวิหารซาเคร-เกอร ์(Sacre Coeur) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 
“หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี” จุดท่องเทีย่วยอดฮติ ทางตอนเหนือ ตัง้อยู่บนยอดเนินเขามงมารตร ์(La butte 
Montmartre) สงูจากระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดยีวในกรุงปารสี จุดชมววิแสนวเิศษณ์ คุณจะไดเ้หน็
ววิมุมสูงที่สุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มคีวามโดดเด่นส าคญัคอืคุณจะได้เหน็หอไอเฟลตัง้อยู่กลาง
เมอืงถา้มองจากจุดน้ี เป็นววิแสนโรแมนตกิจบัใจ ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

 มหาวหิาร Sacré-Coeur หรอื มหาวหิารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวหิารในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ 
ถูกออกแบบโดย โปล อาบาด ี(Paul Abadie)สถาปนิกทีถู่กคดัเลอืกจากสถาปนิกทัง้หมด 77 รายเริม่ก่อสรา้ง
ปี ค.ศ. 1875 และเสรจ็สิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งเกอืบ 40 ปี  

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง เมนูหอยเอสคาโก้  



 
 
 
 
 
 

 น าชมมหานครปารสี ผ่านลานประวติัศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE)    ทีพ่ระ
เจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรัง่เศส แลว้ผ่าน
เข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจัตุร ัสคองคอร์ดตรงสู่
ประตูชยันโปเรยีน น าชมและถ่ายรูปคู่กบั  ประตูชยันโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สญัลกัษณ์แห่งชยั
ชนะของจกัรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ์ในปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสรจ็
ในปี ค.ศ.1836  

 
   น าท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบักบั หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหงา่นคู่นครปารสี 

ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตัุรสัทรอคคาเดโร่ 
ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าทา่น ล่องเรือบาโตมชุ (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผา่นใจกลาง
กรุงปารสีชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝัง่แม่น ้าเป็นอกี
หนึ่งประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ 

พกัท่ี  IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 La Vallee Village Outlet – พระราชวงัแวรซ์ายส ์                                  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปป้ิงที ่เอาท์เลตขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบ
รนด์เนมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, 
Givenchy,Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, 
Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 
 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

เดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส์ เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของ  พระราชวงัแวรซ์ายส์ (VERSAILLE PALACE) 
อนัยิง่ใหญ่ (ไม่มไีกด์ในพระราชวงั) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่ง
อย่างวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนงั รปูปัน้ รปูแกะสลกัและเครื่องเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล 
พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั ,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวจิติร
บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร  

 
ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้
หลุยสท์ี ่14 แห่งฝรัง่เศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต์ 
มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ
จกัรพรรดนิโปเลยีนทีย่ิง่ใหญ่  



 
 
 
 
 
 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
พกัท่ี  IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4 มองซ์แซงต ์มิเชล – รอูอ็ง – ปารีส                                                      (B/–/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทา่นสู ่มองซแ์ซงตมิ์เชล (MONT SAINT-MICHEL) เดนิทางขึน้สูศ่าสนสถานยิง่ใหญ่แห่งหนึ่งในยโุรป  
  ตัง้อยูบ่นฐานหนิแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝรัง่เศส รองลงมาจากหอไอ 
  เฟล และพระราชวงัแวรซ์ายน์ และยงัไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกอกีดว้ย  
  น าทา่นเขา้ชม  มหาวิหารมองซแ์ซงตมิ์เชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) (ไม่รวมคา่เขา้)          
  เป็นวหิารทีต่ ัง้อยูบ่นเกาะโดดเดน่เป็นสงา่ กลางทะเลชายฝัง่ตะวนัตก บรเิวณแควน้นอรม์องด ีสงูจาก 
  ระดบัน ้าทะเลความสงูรวมฐานและตวัวหิารสงูถงึ 155 เมตร ใหท้า่นไดเ้ดนิขึน้ไปสูบ่นยอดวหิารเพือ่ชมรปู 
  ปัน้ทองของนกับุญมเิชล (ไมเคลิ) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟรมเีย (Emmanuel Frémiet) ระหวา่งทางเดนิบน 
  เนินเขา ในอดตีเป็นหมูบ่า้นชุมชน บา้นเรอืนไดร้บัการอนุรกัษ์ยงัคงสภาพเหมอืนยุโรปยุคกลางให ้  
  บรรยากาศคลาสสกิ ปัจจุบนัสว่นดดัแปลงเป็นรา้นรวงขายของทีร่ะลกึเปิดรบันกัท่องเทีย่วใหท้า่นเลอืกซือ้ 
  สนิคา้ไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ  



 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
  จากนัน้น าทา่นเดยิทางสู ่เมืองรอูอ็ง (ROUEN) อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้นอรม์งัด ีเมอืงทีผู่น้ ากองทพั 
  ฝรัง่เศส โจนออฟอารค์ ถูกตดัสนิ ใหถู้กเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1431 ขอ้หาเป็นพวกนอกรตี  
  น าทา่นดา้นนอก มหาวหิารรอูอ็ง (Rouen Cathedral) หรอื มหาวหิารนอเทรอดามแห่งรอูอ็ง (Cathedral  
  Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวหิารในนิยายโรมนัคาทอลกิ ทีส่รา้งขึน้อย่างสวยงามในสไตลโ์กธคิ โดย 
  ในชว่งระหวา่งปีค.ศ.1876 ถงึปีค.ศ. 1880 มหาวหิารรอูอ็งเป็นสิง่ ก่อสรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลก เมือ่ ปี ค.ศ. 1944 
  ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 มหาวหิารถูกระเบดิซึง่เกอืบท าลายหอกลางของมหาวหิารไป แต่ภายหลงัไดม้ ี
  การบรูณะใหมจ่นสวยงามเชน่เดมิ หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิชม หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Gros Horloge) ทีม่ ี
  ความเก่าแกส่มยัศตวรรษที ่16 ปัจจุบนันัน้ถอืวา่เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรท์ีด่ทีีส่ดุ 
  ของเมอืงรอูอ็ง  



 
 
 
 
 
 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
พกัท่ี  IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 อิสระฟรีเดย ์ณ กรงุปารีส                                              (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  

(ไม่มีรถบสัและอาหารเท่ียงและค า่บริการ ไกด์สามารถให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเท่ียวให้แก่
สมาชิก) 

เท่ียง/ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6           สนามบินฝรัง่เศส – อาบูดาบี                          (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30  น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุปารีส  ประเทศฝรัง่เศส เพือ่ใหท้า่นไดท้ า Tax Refund  
  และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 
10.30  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE  โดยสายการบิน  ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 



 
 
 
 
 
 

19.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบ ีประเทศUAE  (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
22.35  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY402  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 
DAY 7  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
08.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
  ประทบัใจ 

 
** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

24 – 30 พฤษภาคม 65 EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

07 – 13 มิถนุายน 65  EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

21 – 27 มิถนุายน65 EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

12 – 18 กรกฎาคม 65  EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

19 – 25 กรกฎาคม 65 EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 



 
 
 
 
 
 

09 – 15 สิงหาคม 65 EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

23 – 29 สิงหาคม 65 EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

13 – 19 กนัยายน 65 EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

20 – 26 กนัยายน 65 EY407/031 BKK-AUH-CDG 
EY032/402 CDG-AUH-CDG 59,999 59,999 57,999 7,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 35,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 ยโูร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวน

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



 
 
 
 
 
 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

- คา่ประกนัการเดนิทางและสขุภาพ วงเงนิประกนัสงูสุด 1.5 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- คา่วซี่าเชงเกน้แบบทอ่งเทีย่ว + คา่บรกิารยืน่วซี่า (5,500 บาท) 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่

นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- โรงแรม TEST&GO เมือ่กลบัมาถงึประเทศไทย 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 30,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี



 
 
 
 
 
 

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 60 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 60 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  



 
 
 
 
 
 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  



 
 
 
 
 
 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้  สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดินทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 



 
 
 
 
 
 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และมหีน้าวา่ง 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 



 
 
 
 
 
 

ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า 
2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพื่อ
สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพือ่ความชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  
หนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / ใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

• กรณีพนกังานบรษิทั: จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน 
จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ 
จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ทีม่หีวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอร์
ตดิต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  
• กรณีเกษยีณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัการ

เกษยีณอาย ุ
• กรณีประกอบธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 
• กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้และตอ้งสะกดชือ่-นามสกุลใหถ้กูตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา สมดุบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่านัน้   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีห้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซี่า  



 
 
 
 
 
 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุด
ไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  

ส าเนาจากสมุดบญัช ีย้อนหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกนิ 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมดุหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมดุบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 
9. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 
 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

• เดก็เดินทางกบับคุคลอ่ืน บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่า
การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไร
กบัเดก็ 

• เดก็เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื
อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

• เดก็เดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื
อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา) 

 
กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวขอ้งทางสายเลอืดเท่านัน้ บดิามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจ้าของบญัชี

(ผูร้บัรอง) และต้องระบช่ืุอผูถ้กูรบัรองด้วย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่วซี่า (สะกด

ชือ่-นามสกุลใหถ้กูตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 



 
 
 
 
 
 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมดุบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มดุบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอียา่งต่อเนื่องไมม่ี
การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมดุหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชเีล่มเดยีวกนัเทา่นัน้*** 
 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิ้วมอื 

• ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

• หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซี่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่าแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให้
ผูส้มคัรท าการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซี่าไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษิทัทวัร ์

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

 
แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการยื่นค าร้องขอวีซ่า 

สถานท่ียื่นค าร้องวีซ่า: ศนูยย์ื่นค าร้องขอวีซ่าฝรัง่เศส TLS ตึกสาทรซิต้ี ชัน้ 12 ถนนสาทรใต้ 

       ทีต่กึสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ืน่ไมม่บีรกิารตราประทบัทจีอดรถ 
การเดินทางท่ีสะดวก:  BTS สถานีช่องนนทรี 
      


