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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
17.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมีเจา้หนา้ที่

อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
20.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 373**บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง**  
                           ***ตั้งแต่พีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. *** 
 ****พีเรียตเดินทางวันที่ 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น. **** 
 
วันที่สอง           ปารีส • เมืองรูอ็อง • มหาวิหารรูอ็อง 
                                 (-/กลางวนั/เยน็) 

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพื่อเปล่ียนเคร่ือง*** 

03.20 น.              ออกเดินทางสู่ปารีส โดยเทีย่วบินที่ EK 71   

                           ***ตั้งแต่พีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 04.05 น. และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25  น.***  
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08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 

 จากนั้น             น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (ROUEN) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้นอร์มงัดี เมือง

ท่ีผูน้ ากองทพัฝรั่งเศส ซ่ึงปัจจุบนัแควน้นอร์มงัดีได้แยกออกเป็น 2 แควน้ คือ โอต-นอร์มังดี และ บสั-นอร์มังดี 

นัน่เอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดของยุคกลางอีกดว้ย น าท่านชมมหาวิหาร

รูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL )  หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) 

เป็นมหาวิหารในนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีสร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตลโ์กธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี 

ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลก เม่ือปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครั้ งท่ี 2 มหาวิหาร

ถูกระเบิดซ่ึงเกือบท าลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลงัไดม้ีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม 
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จากนั้นน าท่าน ชมเมืองรูอ็อง  ผ่านชม โบสถ์แซงต์อูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถ์แซ็งมากลู (CHURCH 

OF ST. MACLOU) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (GROS HORLOGE) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและ  เลือกซ้ือของท่ี

ระลึกหรือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั    

(หมายุเหตุ : หากโบสถ์มีพิธีส าคัญจะไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น)  

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (ม้ือที่ 1)  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE )  

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชม. ) เป็น เมือง

พกัผ่อนไฮโซริมทะเล ท่ีมีท่าเรือ รีสอร์ทระดบั 5 

ดาว คาสิโน และร้านคา้ และเมืองน้ีมีตึกสวยงาม

ทั้ งเมือง ถูกยกให้ เป็น  "Queen of the Norman 

beaches" เมืองที่ เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล 

โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัย

ศตวรรษที่  19 เมืองโดวิลล์แห่งน้ีได้กลายเป็น

เมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมี

ช่ือเสียง อีกทั้งยงัเป็นเมืองแรกท่ี Coco Chanel มาเปิดร้านคา้ของตนเอง ทั้งยงัเป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนตช่ื์อดัง The 

Devil Wears Prada  
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จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า   แบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน  Deauville mail street อาทิ Gucci, 

Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง ณ ห้องแพรงตอง  

จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล  (ST. MALO) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) เป็นเมือง

ท่าในก าแพง บนเกาะท่ีปากแม่น ้ารองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที่ 2 ) 

ที่พัก             MERCURE SAINT MALO BALMORAL  หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม แซ็ง มาโล • มงต์ แซงต์มเิชล • ปราสาทมงต์แซงต์มเิชล • เมืองตูร์     

                                                                                                                                                                        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 3 ) 

น าท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) สถานที่ท่ีถูกใช้

โปรโมตการท่องเท่ียวของฝรั่งเศสมากท่ีสุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรยข์องกลุ่มอาราม บา้นเรือนท่ีตั้งอยู่

บนเกาะกลางน ้า นอกชายฝ่ังในเวลาน ้ าขึ้นมงต์แซงตมิ์เชล จะลอยอยู่กลางน ้าแต่เวลาน ้ าลงชายหาดขาวจะเช่ือมต่อ

กับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก น าท่านชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพื่อชมความมหัศจรรย ์และความงดงาม      

ของมงต์ แซงต์มิเชล ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่ตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 8 ชมโบสถ์ที่อยู่บน ยอดเขา MONT TOMBE ที่

จุดเร่ิมตน้ของท่ีน่ี ชม วดั ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซ่ึงสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชม ตวัเมือง

เก่า ท่ีมีป้อมปราการลอ้มรอบจากนั้นมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่น อิสระ ชอ้ปป้ิง บนถนนเส้นเดียวของเกาะท่ีมีร้านขาย

ของท่ีระลึกบริการมากมาย  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (ไข่เจียวสไตล์ฝร่ังเศส) (ม้ือที่ 4) 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS ) ( ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองประวตัิศาสตร์แห่งลุ่มแม่น ้าลวัร์ 

(Loire) และสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่เป็น

แบบโรมนั อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ  ฝรั่งเศสก่อนท่ีจะ

มีการยา้ยเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารีส น าท่าน ชมเมืองในเขต

เมืองเก่า โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นท่ีตั้งของ

จตัุรัส PLUMEREAU เป็นศูนยก์ลางของการท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงของ เมือง โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่า

อาคารบา้นเรือนสมยัยุคกลางที่งดงาม ซ่ึงบางส่วนถูกสร้าง

ดว้ยไมซุ้ง อีกทั้งยงัรายลอ้มด้วยร้านอาหาร และผบัตั้งเรียงรายเต็มสองขา้งทางอนัเป็นบรรยากาศท่ีเพลิดเพลินแก่

การเดินเล่นชมเมืองเป็นอย่างมาก  

ค ่า             บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที่ 5 ) 

ที่พัก MERCURE   TOURS CENTRE GARE  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที่ส่ี  เมืองตูร์ • ชองบอร์ด  • ปราสาทชองบอร์ด   ปารีส 

                                                                                                                                                                        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ชองบอร์ด ( CHAMBORD ) มหาปราสาทแห่งลุ่มน ้าลวัร์ ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )   

น าท่านชมความงาม ( บริเวณด้านนอก ) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ด (Château de 

Chambord) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น ้าลวัร์และกษตัริยฝ์รั่งเศสหลายพระองคเ์คยเสดจ็มา

ประทบัแรมท่ีน่ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที่ 7) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )  เมืองท่ีแมก้ระทัง่ชาวฝรั่งเศสท่ีอาศยัอยู่

นอกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีส 

ระหว่างทางท่านจะไดสั้มผสักบัความงามและความมหัศจรรยข์องกลุ่มอาราม และบา้นเรือนร้านขายของที่ระลึก 

ร้านอาหาร  และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองขา้งทางจนถึง กรุงปารีส 

 

ค ่า                บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (ม้ือที่ 8) 

 พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส 

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

วันที่ห้า     อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกบัมหานครปารีส         

                       (- /- /- ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 9 ) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ท่ีมีครอบคลุมอยู่ทัว่กรุงปารีสทั้งรถไฟใตด้ิน

รถเมล ์หรือ รถTAXI  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 

ท่านสามารถเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซ่ึงไม่ควร

พลาด โดยดิสนียแ์ลนดต์ั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส 

จนถึงมาร์เน่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส เปิดให้บริการครั้ งแรกในปี 1992 มีเน้ือท่ีทั้งหมด

ประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคณุจะไดพ้บตวัละครดิสนียท์ีคุ่ณช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกกี้  เมาส์ (Mickey Mouse), โดนลัด์ ดัก๊ 

(Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตวัละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น 

Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้าน

ขายอาหารและของท่ีระลึก  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซ้ือตั๋วออนไลน์ได้ทีห่น้าเวบ็ไซต์

ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนยีมแรกเข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พาร์ค/คน 
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หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เปิด

ให้เขา้ชมเมื่อปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช้ิน ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกอ้งโลก อย่าง

ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดังของ

ลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ 

(Sphinx), มมัมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภณัฑลู์ฟร์

จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และ

เป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซ่ึงพิพิธภณัฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะ

ถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภณัฑ์ลูฟร์เป็นสถานท่ีมี

นกัท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ลา้นคน 

เดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซ่ึงเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผสักบัมนต์เสน่ห์และกล่ินอาย

ของวนัวานท่ีศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบนัไดของวิหารสเกรเกอร์ 

(Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลกัษณ์อนัโดดเด่นของปารีส แลว้เชิญส ารวจร้านกาแฟ หรือชม

เหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ  ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหา

วิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคา

วิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กบัพระนาง

มารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย 

  ( อิสระอาหารกลางวนั และอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ) 

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัที่หก ปารีส • ล่องเรือแม่น ้าแซน • หอไอเฟล  • แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ • La Vallee Outlet • สนามบนิ   

                              (เชา้/ - /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 10) 

น าท่านล่องเรือแม่น ้าแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE  )  ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้ า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ โดย

เรือจะ ล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี  เป็นมหาวิหาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูง

จากระดับพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กบัพระนางมารี องั

ตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย 
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จากนั้น น าท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDEP ) ลานประหารพระเจา้หลุยส์

ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเน็ตต ์อนัเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส น าท่าน

เดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ( CHAMPS ELYSEES ) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีส

และเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (ARC DE  TRIUMPHE )อนุสรณ์สถานที่

ส าคญัของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทั้งยงัมีความละเอียดอ่อน

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนับเป็นผลงานชั้นยอดจาก

ศิลปินชั้นเยี่ยม ท่ีมีเล่าเหตุการณ์การปฏิวตัิและจกัรวรรดิฝรั่งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ  

จากนั้น              น าท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล (TOUR  EIFFEL) หอคอยโครงสร้างเหล็ก ประติมากรรมเหล็กขนาด

ใหญ่ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลงัการปฏิวตัิอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

งาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลกัษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ท่ีบริเวณจตัุรัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟล

เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝรั่งเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีก

ดว้ย น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ( LOUVRE MUSEUM ) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่

ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  
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จากนั้น              อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม นาฬิกา

หรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกั ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในห้างสรรพสินคา้ใหญ่

ใจกลางกรุงปารีสที ่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ ( GALLERIES LAFAYETTE ) 

 

เที่ยง                   อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว 

จากนั้น               น าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดัง
มากมายกว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, 
ETC. และสินคา้ทอ้งถ่ินของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บคั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีห้างสรรพสินคา้
และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่านได้
เลือกซ้ืออย่างจุใจ 

 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK76 **บริการอาหารและเคร่ืองดืม่                  
บนเคร่ือง **                

 ***ตั้งแต่พีเรียตเดือน เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. *** 
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วนัที่เจ็ด            กรุงเทพฯ    

07.20 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง**  
***ตั้งแต่พีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. *** 

          ***พีเรียตเดินทาง วันที่ 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น. **** 

18.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิด
ปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯ
จะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา  มหัศจรรย์ ฝร่ังเศส นอร์มังดี  7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 

 
** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK  เพิม่เงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าท่ีค่ะ 100,000 – 130,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EKหักออก 19,000 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่  
ท่านละ  

 

ราคา เด็กอายุ  
2-11 ปีบริบูรณ์ 
พักกบัผู้ใหญ่ 1 
ท่าน ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
 ปีบริบูรณ์  พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตยีง
เสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี
บริบูรณ์  

 พักกบัผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (ไม่มี
เตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 13 – 19  ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 40,900.- 6,900.- 

วันที่ 23 – 29  มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 6,900.- 

วันที่  27 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 8,900.- 

วันที่ 18 – 24  พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 8,900.- 

วันที่ 3 – 9  มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 8,900.- 
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อตัราค่าบริการรวม 
 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK 
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้ง

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
✓  ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ . 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหัวหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบตัิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่านช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร์ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 น ้าดื่มบริการบนรถ 
 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกด์ทอ้งถ่ิน ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วนั 10 ยูโร 
 ค่าทิปไกด์ หัวหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7 วนั  21 ยูโร /ท่าน 
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เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดนิทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพ่ิม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ท่ี
ทุกครั้ งก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6.ในการจองทวัร์ควรเผ่ือเวลาจองทวัร์อย่างนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่าน
ท าการจองเขา้มาล่าชา้กว่าทีก่  าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ ง 
7.หลงัการจองทวัร์และช าระค่ามดัจ า กรุณาแนบสแกน COPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลบัมา 
เพื่อกรอกขอ้มูลขอควิในการยื่นวีซ่า 
8.กรณีท่านยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้ับการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9.กรณีท่านไม่ไดร้ับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
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โรงแรมที่พกัและสถานทีท่องเทีย่ว 
 

❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
ทวัร์) 
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➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้ใบหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฝร่ังเศส) 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตีท้าวเวอร์) 

การยื่นวีซ่าทางสถานทตูจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดงึหนงัสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15   วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยดุนกัขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กับสถานทตู         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***  
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          รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

(พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ท่ีท่านเคยไดร้ับยอ้นหลงไป 6 เดือน 
หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมวีีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตัติามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยื่นวีซ่า 
 
 

 

• เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกนิ 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน 
เป็นตนั 

• พนักงานทั่วไป   หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวันลา
และประเทศทีเ่ดนิทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

 

 

3. หลักฐานการท างาน 
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• กรณีผู้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลงั 3 เดือน 
ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ 
Statement เพื่อให้อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนที่ยืน่วีซ่า 

• กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน (ของผูท้ี่ออก
ค่าใชจ้่าย)  

• **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา้ 

• ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ื่นได ้รบกวนแจง้
ธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบบัเต็มเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 
• บตัรประชาชน 
• สูติบตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถา้มี) 
• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

 

• หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุ 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีตดิลบ   Bank Statement ที่ปร้ินจากอนิเตอร์เน็ต  
บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน  บญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  
ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา 
มารดา 

 

4. หลักฐานการเงิน 
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• ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
• หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมให้บุตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนงัสือยนิยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

• กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

• กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณก์บับุตรที่สถานทูต
ดว้ย  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม  

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกบับญัชีในการขอยื่นวีซ่า 
• เวลาการอนุมตัิผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต   ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  

บริษัทเป็นเพียงตวัแทนทีค่อยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมลูและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า ประเทศฝร่ังเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****  

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศฝร่ังเศส 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  
 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์ือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หย่า            หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศึ่กษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ท่ีอยู่ของบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ทา่นก าลงัศึกษาอยู่  _______________________________ 
 

       4.)  ข้อมลูเกีย่วกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบ)ุ 
           มี     วนัที่ออกวีซ่า และวนัที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดอืน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  
ออกค่าใชจ้่ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้                   ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   
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