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วนัเดอรฟู์ล ฝรั่งเศส 7 วนั 
โดยสายการบิน Thai Airways 
เท่ียวเต็มไม่มีวนัฟรีอิสระ 

เทีย่วเมืองบลวัส ์ชมเมืองปารีส เทีย่วเตม็ทุกวนั 

เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์ล่องเรือแม่น ้ าแซน  
เข้าชมมหาวิหารพระหฤทยัแห่งมงมารต์ 

ช้อปป้ิง La Vallee Village & Galeries Lafayette 
 

 บรษิทัฯ น ำทำ่นเดนิทำงสูด่นิแดนแหง่ควำมรกัประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยควำมโรแมนตคิกบัสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ ที ่
น่ำสนใจ ไมว่ำ่จะเป็นพระรำชวงัแวรซ์ำยส,์ บำ้นโมเน่ต ์เมอืงสวยอยำ่งแควน้บลวัส ์ถ่ำยรปูกบัพระรำชวงัชอมบอรด์, ลอ่งเรอื
แมน่ ้ำแซน แมน่ ้ำสำยหลกัแห่งชวีติชวีำของชำวปำรสี ชมสถำนทีส่วยๆ ในนครปำรสี พรอ้มชอ้ปป้ิงจุใจสนิคำ้แบรนดเ์นมไดท้ี ่
เอ๊ำทเ์ลต็ La Vallee Village และ Galleries Lafayette 
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ก าหนดการเดินทาง   11-17 เม.ย.63 
 
 วนัแรก  11 เม.ย.63 สวุรรณภมิู 
21.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน Thai 

Airways  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 12 เม.ย.63 สวุรรณภมิู-สนามบินชารล์เดอโกลล-์ชอมบอรด์-บลวัส ์(ฝรัง่เศส) 
00.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG930 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัทา่นจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองชอมบอรด์ Chambord 
เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นเขตลุม่แมน่ ้าลวัร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เสน้เลอืดหลอ่เลีย้งแควน้ลวัร ์และเป็น
แมน่ ้าสายยาวทีส่ดุของฝรัง่เศส มคีวามยาวประมาณ 1,013 กโิลเมตร หลอ่เลีย้งตน้องุน่ของหลายรอ้ยต าบล
ในหลายแควน้สองฟากฝัง่มปีราสาทหรอืชาโตของกษตัรยิแ์ละเชือ้พระวงศท์ีส่วยงามนบัพนัแห่ง สะทอ้นถงึ
ความเป็นอยูอ่นัหรหูราฟุ่มเฟือยของเจา้ขนุมลูนายในยคุนัน้ ปัจจุบนัปราสาทเหลา่น้ีกลายเป็นสวรรคข์อง
นกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจประวตัศิาสตรข์องฝรัง่เศส ให้ท่านแวะถ่ายรปูภายนอกปราสาทชอมบอรด์ Chateau 
de Chambord เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรรดาวงัต่างๆ ในลุม่แมน่ ้าลวัรแ์ละเพราะเป็นปราสาทที ่
ออกญาพระวสิทุธสินุทร (ปาน) อคัรราชทตูกรงุสยามรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชเคยพ านกัเมือ่ ครัง้
ทีเ่ดนิทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัฝรัง่เศส ชอมบอรด์ ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นปราสาททีผ่สมผสาน
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองสข์องฝรัง่เศสยุคกลางกบัรปูแบบโครงสรา้งแบบอติาเลยีนคลาสสกิ บารอ็ค
และรอ็คโคโคไดอ้ยา่งเหมาะสมและลงตวัทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองบลวัส ์Blois อีกหน่ึงเมือง
ใหญ่แถบดินแดนลุ่มแม่น ้าลวัร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าทา่นชม เมืองบลวัส ์ซึง่เป็นเป็นเมอืงเก่าเเก่โบราณทีม่คีวามส าคญัทางประวต้ศิาสตรแ์ละมชีื่อเสยีงเเละมี
  ความสวยงาม เหมาะเเก่การมาเทีย่วชมเป็นอยา่งมาก ตัง้อยูต่อนกลางของประเทศฝรัง่เศส ในจงัหวดัลวัเร
  แชร ์แควน้ซอ็งทร-์วาลเดอลวัร ์รมิฝัง่แมน่ ้าลวัร ์นบัวา่เป็นเมอืงในยคุเเรกๆ ของฝรัง่เศสตัง้เเต่สมยัทีพ่วก
  โกลเขา้มาปกครองในบรเิวณเเหง่น้ี ซึง่ในบรเิวณเเหง่น้ีมปีราสาทหลายแหง่ก่อสรา้งเเละตัง้เรยีงรายกนัอยู่
  ตามแนวเขตเเมน่ ้าลวัร ์ชมสะพานหนิขา้มแมน่ ้าลวัร ์ซึง่มคีวามเก่าเเก่เเละสรา้งมาตัง้เเต่ครสิตศ์ตวรรษที ่18 
  โดยเป็นจุดทีน่กัทอ่งเทีย่วจะไดช้มความงดงามของเเมน่ ้าลวัรอ์ยา่งชดัเจน รวมถงึชมเขตเมอืงเก่าทีม่คีวาม
  สวยงามของอาคารบา้นเรอืนในยคุเก่าทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุตกแต่งใหมม่าเป็นรา้นคา้เเละรา้นอาหารมากมาย
  หลายเเหง่ ไวค้อยบรกิารนกัท่องเทีย่ว และเมอืงเเห่งน้ีเคยเป็นทีพ่ านกัของราชฑตูสยามในสมยัสมเดจ็พระ
  นารายณ์มหาราชทีส่ง่ไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ซึง่กค็อืโกษาปาน โดยทา่นโกษาปานนัน้
  ไดข้ึน้ทา่ทีเ่มอืงชายฝัง่ก่อนจะเดนิทางเพือ่เขา้ปารสีเเละเเวะพกัทีเ่มอืงบลวัสเ์เหง่น้ีเป็นเวลา 2 คนืดว้ยกนั 
  และต่อมาองคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนบรเิวณตอนกลางของลุม่แมน่ ้าลวัรร์ะหวา่งแมน่ ้าแมนและซุลลยี์- 
  เซอร-์ลวัร ์ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000  จากนัน้ใหท้า่นถ่ายรปูกบัภายนอกพระราชวงัแห่งบลวัส ์Blois 
  Royal Castle หรอื Chateau de Blois พระราชวงัทีต่ ัง้อยูบ่นฝัง่ของแมน่ ้าลวัร์ เคยเป็นทีป่ระทบัของ 
  พระมหากษตัรยิห์ลายพระองค ์รวมทัง้พระเจา้หลุยสท์ี ่12 และยงัเป็นสถานทีน่กับุญโจนสอ์อฟอารค์  
  เดนิทางไปรบัพรจากอารค์บชิอ้ฟแหง่แรงสใ์นปี ค.ศ.1429 ตวัพระราชวงัตัง้อยูใ่จกลางเมอืงบลวัส ์ประกอบ
  ไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งและอาคารหลายหลงัทีส่รา้งขึน้ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่13-17 และถ่ายรปูกบัอานวหิาร
  นกับุญแหง่บลวั เป็นวหิารนิกายโรมนัคาทอลกิ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งเพือ่อุทศิแดน่กับุญหลุยส์ ซึง่วหิารแหง่น้ี
  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรข์องฝรัง่เศสในปี ค.ศ.1906  
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ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ (กรณีหากทีพ่กัในเขตเมอืงบลวัสถ์กูจอง
เตม็ จะท าการเปลีย่นใหพ้กัในเขตเมอืงใกลเ้คยีงหรอืทีพ่กัอื่นๆ ในระดบัเดยีวกนัใหแ้ทน) 

 

วนัทีส่าม  13 เม.ย.63 บลวัส-์ปารีส  
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูม่หานครปารสี เมอืงแห่งแฟนชัน่และความโรแมนตคิ ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและ
วฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หน่ึงของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าทา่นชมมหานครปารสี นคร
หลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกน าทา่นชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟิลบรเิวณหน้า
โรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร,ผา่นชมประตชูยัแหง่จกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ 
ถนนชองเอลเิซ่ยา่นหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้เิริม่สรา้ง
เมอืงแวรซ์ายสใ์หพ้ระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาหนิโอเบลิ
สจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้า่นถ่ำยรปู
ภำยนอกกบัพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็น
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาว
จนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยั
ราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษา
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อยา่งเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนาร์
โดดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแหง่แอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีู้
มาเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ี่
มนีกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรงุปารสี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ย่ำนมงมำรต์ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของนครปารสีและเป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของเมอืงและเป็น

ยา่นแหง่ศลิปะอกีดว้ย ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ โบสถซ์ำเครเกอร ์Sacre-Coeur หรอืมหาวหิารพระหฤทยัแหง่มง
มารต์ ไดร้บัการขนานามวา่เป็นสถานทีท่ีเ่ป็นหวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี สรา้งขึน้บนเนินเขาทีม่คีวามสงู
จากระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เป็นเนินเขาแหง่เดยีวในกรงุปารสีและเป็นจุดชมววิอนังดงามและแสนวเิศษ ตวั
อาคารสรา้งดว้ยหนิปนูสขีาวละเอยีดทนต่อสภาวะอากาศ ออกแบบตามศลิปะสไตลโ์รมนั-ไบเซนไทน์ โดย
โปล อะบาด ีสถาปนิกชาวฝรัง่เศสทีเ่ป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผูช้นะการประกวด โดยเริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ.
1875 และเสรจ็สิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งนานกวา่ 40 ปี มคีวามแปลกใหมใ่นการออกแบบ
หลงัคาเป็นทรงโคง้แตกต่างจากแบบโกธคิทีเ่หน็เป็นยอดแหลมสงู โดยสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์สถานทีอุ่ทศิแด่
ชาวฝรัง่เศสทีเ่สยีชวีติจากสงครามกบัปรสัเซยีและเพือ่อุทศิแก่พระหฤทยัของพระเยซู ปัจจุบนัยงัเป็นโบสถ์
และมหาวหิารรองในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ ทา่นสามารถเดนิขึน้ดา้นบนเพื่อชมทศันียภาพของเมอืงและ
เขา้ไปชมภายในได ้ชมการตกแต่งดว้ยกระจกสสีวยงามทีใ่ชร้ะยะเวลาในการท ารว่ม 10 ปีและชมงานประติ
มากรรรมรปูปัน้ทีว่จิติรงดงามทีต่ ัง้อยูส่องฝัง่หน้าวหิารซึง่เป็นบุคคลส าคญัต่างๆ ของฝรัง่เศส จากนัน้มเีวลา
ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากร้ำนค้ำปลอดภำษี ทีร่าคาสนิคา้ยอ่มเยากวา่ขา้งนอกมสีว่นลดพเิศษ
ใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วเท่านัน้ เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษใีนราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งส าอาง, น ้าหอม
, เครือ่งประดบั, กระเป๋าหนงัและเครือ่งหนงัอื่นๆ มากมาย รวมทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมจากฝรัง่เศส เชญิทา่นช้
อปป้ิงจุใจกบัสนิคา้ดวิตีฟ้รคีุณภาพเยีย่ม จากรา้นคา้ปลอดภาษชีื่อดงัของปารสี  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  

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%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%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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วนัทีสี่ ่  14 เม.ย.63 ปารีส-จิแวรนี์-่ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet 
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองจิแวรนี์ Giverny (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงอนัเป็นทีต่ ัง้ของหมู่
  บา้นเลก็ๆ และหนึ่งในเจา้ของบา้นเลก็ๆ นัน้คอื บ้ำนโมเน่ต ์Claude Monet ศลิปินอมิเพรสชัน่นิสมท์ีโ่ดง่ดงั
  ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าแซงคใ์นเขตนอรม์งัด ีน าทา่นเขา้ชมบา้นสองชัน้ทีป่กคลมุไปดว้ยพชืพรรณไมน้านาชนิด
  ทีถ่อืวา่มบีรรยากาศและทวิทศัน์ทีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งและเฟอรนิ์เจอรต์่างๆ ภายในบา้นยงัคงสภาพ
  เดมิ หอ้งนัง่เลน่, หอ้งนอนและหอ้งครวัขนาดใหญ่พรอ้มอุปกรณ์ท าครวัครบครนั เสมอืนเมือ่ครัง้โมเน่ตย์งัมี
  ชวีติอยู ่ไฮไลทข์องบา้นคอื สวนสวย 2 แหง่ทีอ่ยูใ่นทีเ่ดยีวกนั สวนไมด้อกคลาสสคิสไตลฝ์รัง่เศส “คลอส นอร์
  แมนด”์ Clos Normand และสวนไมน้ ้า ขึน้มาคูก่บัสวนไมด้อก เหมอืนกบัโมเน่ตไ์ดต้วดัปลายพูก่นัลงบนผา้ใบ 
  กลางสวนไมน้ ้ามสีระบวัทีเ่ป็นตน้ก าเนิดของภาพเขยีนชุดอนัเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบนพืน้น ้าใน
  สระบวัเป็นสิง่ทีโ่มเน่ตช์ื่นชอบ ใหท้า่นเดนิเล่นบรเิวณสวนสวยแหง่น้ี   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตเมอืงเซอรร์สิ Serris น าท่านเขา้สู ่เอ้าทเ์ลต็ La Vallee Village พรเีมีย่มเอ๊าทเ์ลท็ขนาด

ใหญ่ทีอ่ยูไ่มไ่กลจากกรงุปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม
จ านวนกวา่ 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 เป็นตน้  
**เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็** 

 

วนัทีห้่า  15 เม.ย.63 ปารีส-แวรซ์ายส-์ช้อปป้ิง Galleries Lafayette 
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียง
  ใตข้องกรงุปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึ่งของมหานครปารสี น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์ 
  Versailles Palace พระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแหง่หน่ึงของโลกและนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรย์
  ของโลกยคุปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แหง่หน่ึงเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยูเ่บาบาง  
  บรเิวณสว่นใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระ 
  เยาว ์ขณะพระชนมายไุด ้23 พระชนัษา ทรงนิยมลา่สตัวใ์นป่า และทรงเหน็วา่ต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะ
  แก่การประทบัเพือ่ล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนกัขึน้มาใน พ.ศ. 2167 พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์
  อดตีพระราชวงัในยคุสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทีส่รา้งไดอ้ยา่งวจิติรบรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของ 
  พระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดมิทเีมือ่พระเจา้หลุยสท์ี ่13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละ 
  ทรงเหน็วา่ต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้สรา้งพระต าหนกัขึน้มาในปี 
  1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ ส าหรบัพกัชัว่คราวเทา่นัน้ เมือ่พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครอง
  บลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแหง่ใหม ่เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่
  มกีารปรบัปรงุพระต าหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คนและใช้
  เวลาอยูถ่งึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท าดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบอยา่งศลิปกรรมทีง่ดงามมาก  
  การก่อสรา้งพระราชวงัแวร ์ ซายสแ์หง่น้ีไดน้ าเงนิมาจากคา่ภาษอีากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้ี
  กองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต  
  ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบนัพระราชวงัแวรซ์ายสย์งัอยูใ่นสภาพดแีละเปิดให ้
  ประชาชนเขา้ชมได ้น าทา่นชมภายในทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  ห้องเสวย  หอ้งส าราญ 
  เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครือ่งประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie 

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
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  des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญา 
  สงบศกึระหวา่งสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมือ่เยอรมนี
  บุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งน้ีพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายใน
  หอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายสอ์นัสวยงาม ในพระราชวงัแวร ์
  ซายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้ม
  ฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระราชนีิรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คย
  เขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยาน  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย  น าทา่นถ่ายรปูกบั Parc du Champ de Mars สวนสาธารณะแบบเปิดโล่งขนาดใหญ่ในกรงุปารสี ทีเ่ริม่ 
  ก่อสรา้งในปี ค.ศ.1765 ออกแบบโดยออ็ง ชกั กาบรแียล ใกลก้บัหอไอเฟล โดยตัง้ชื่อตามกมัปุมารต์อุิส  
  (ลานเทพสงคราม) ในกรงุโรมเพือ่เป็นเกยีรตแิก่เทพมารส์ ซึง่เป็นเทพแหง่สงครามของโรมนั และสวนน้ีเคย
  ถกูใชเ้ป็นลานสวนสนามของกองทพัฝรัง่เศสในอดตี รวมถงึเป็นสถานทีเ่กดิการสงัหารหมูเ่มือ่ครัง้ทีเ่กดิการ
  ชุมนุมกนัเพือ่เรยีกรอ้งใหพ้ระเจา้หลุยสท์ี ่16 ลงจากราชบลัลงัก ์จากนัน้น าทา่นสูท่า่เรอืเพือ่น าทา่น ล่องเรือ
  แม่น ้ำแซน แมน่ ้าสายหลกัของนครปารสี ชมทศันียภาพสองฟากฝัง่และสถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคาร
  สวยงามต่างๆ  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงหรใูจกลางกรงุปารสี ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ 
  แบรนดเ์นมสดุหร ูณ หา้งดงัใจกลางกรงุปารสี อสิระชอ้ปป้ิง ห้ำงแกลเลอร่ี ลำฟำแยตต ์หา้งสรรพสนิคา้ที่
  ใหญ่และมชีื่อเสยีงทีส่ดุในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูใ่กลก้บัโรงโอเปรา่การนิ์เยร ์มสีาขาอยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ  
  มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ดง่ดงัขึน้ชื่อทีส่ดุคงเป็นสาขาปารสี ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนโฮสมานน์ เปิดกจิการ
  ในค.ศ.1894 ในยา่นโอเปรา่ทีค่นปารสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมากทีส่ดุ มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ สปัดาห ์แถม
  มรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถมองเหน็ตกึโอเปรา่ไดอ้ย่างชดัเจน 
  หา้งสรรพสนิคา้น้ีม ีสนิคา้หลายหลากแบรนดด์งัไวส้ าหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ยา่งครบครนั อาท ิ 
  Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นตน้ **เพ่ือ
  ควำมสะดวกในกำรเลือกซ้ือสินค้ำ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั**  

วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 เวอรลิ์ซี-่สนามบินชารล์เดอโกลล ์
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัและสมควรแก่เวลาน าทา่นเช๊คเอ๊าทจ์ากทีพ่กั และเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ
ชารล์เดอโกลลแ์ละเผื่อเวลาใหท้่านท าคนืภาษ ีVat Refund ทีส่นามบนิ 

13.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินชารล์เดอโกลล ์โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG931 

 

วนัทีเ่จด็  17 เม.ย.63 สวุรรณภมิู 
05.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ หรือสถำนท่ีใดท่ีไม่สำมำรถเข้ำชมได้ด้วยสำเหตตุ่ำงๆ หรือ
สถำนท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  บริษทัฯ ขออนุญำตท ำกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

 

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_2
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อตัรำค่ำเดินทำง  11-17 เม.ย.2563  

 

Wonderful France 7 Days /TG ราคารวมตัว๋ 
กรณีทีมี่ตัว๋อยู่แล้ว  

มาจอยทวัรก์บัคณะใหญ่ 

รำคำผูใ้หญ่ ท่ำนละ 59,900 29,900 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 57,900 29,900 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง 55,900 27,900 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่ำนละ 10,500 10,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
**ไม่รวมค่ำบริกำรด้ำนนัดหมำยวีซ่ำและเอกสำรด้ำนวีซ่ำท่ำนละ 3,900 บำท //  

ค่ำทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,500 บำท  
(ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำและทิปช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนออกเดินทำง) ** 

 
หมำยเหต ุ

 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน ไม่มีรำคำเดก็ และจะต้องช ำระ
มดัจ ำ หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำง

บริษทัทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำ
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่ำนท่ีต้องกำรอยู่ต่อ กรณุำตรวจสอบวนัเดินทำงอีกครัง้ของสำยกำรบิน ไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจำกวนักลบัออกจำกยโุรป มีค่ำธรรมเนียมในกำรเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่ำนละ 4,500 บำท หำกเปล่ียนแล้วไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงอีกได้ และกำรย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถย่ืนพร้อม
คณะได้ หำกมีกำรเดินทำงต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่ำนจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่ำอยู่ท่ีไหนนำน
ท่ีสดุ ท่ำนอำจจะต้องไปย่ืนวีซ่ำเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสำมำรถออกเอกสำรส ำหรบักำรย่ืนวีซ่ำให้
ท่ำนได้เพียงเฉพำะตำมรำยกำรทวัรแ์ละระยะเวลำของคณะเท่ำนัน้ และท่ำนจะต้องด ำเนินกำรด้วยตวัท่ำน
เอง 

 กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวมประมำณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมือใน
กำรจดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรย่ืนขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและควำมสะดวก
รวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำและทุกท่ำนจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้ำหน้ำท่ีสถำนทูตพร้อมถ่ำยภำพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ปารสี-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่น / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมในบางเมอืงไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร) 
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 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่ม, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่19 
ส.ค.2562  หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ 

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซี่า ทา่นละ 3,900 บาท (ซึง่จะจดัเกบ็พรอ้มคา่

ทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ซึง่จะ

จดัเกบ็พรอ้มคา่ทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัทา่นเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป่าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืการปรบัคา่บรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
กำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
กำรยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของทา่น

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตู
เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (โดยย่ืนขอวีซ่ำท่ีสถำนทูตฝรัง่เศส) 
ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวม 15 วนั 
- ผูย่ื้นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผูย่ื้นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย่ื้นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย่ื้นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย่ื้นค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูท่ี้อายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย่ื้นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 รปู เน้นหน้ำ 

(ขนำดรปูหน้ำเท่ำกบัใน 
หนังสือเดินทำง)   
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและ

หา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 

o ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์้ำนและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนท่ีสมรสแล้ว  
o ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ 
o ส ำเนำใบเปล่ียนนำมสกลุ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนนำมสกลุ 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนท่ีหย่ำแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบ่งช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผูเ้ดินทำง 
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- กรณีลกูจ้ำง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่) 

** ส ำเนำสลิปเงินเดือน ถ่ำยย้อนหลงัไม่ต ำ่กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ ** 
- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่) 
** ส ำเนำสลิปเงินเดือน ถ่ำยย้อนหลงัไม่ต ำ่กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส ำเนำสลิปเงินเดือน หรือท ำงำนแบบไม่มีสลิป ให้ท ำจดหมำยช้ีแจงมำเป็นภำษำองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

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

o หลกัฐำนกำรเงิน   
-  ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
-  หำกสมุดบญัชีธนำคำรใดท่ี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ำกบัทุกหน้ำรำยกำรต้องขอสเตทเม้นทจ์ำกธนำคำรย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตรำจำกธนำคำรเท่ำนัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจบุนัไม่ต ำ่กว่ำ 15 วนั นับจำกวนันัด
หมำยย่ืนวีซ่ำ  
-  หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหวทุก
เดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีาร
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  
-  หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเล่มเก่า กรณุาถ่ายส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเลม่เก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

-  กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 
o กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำยโุรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัควำมเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน ำเอกสำรส่ง
ย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ ทำงศนูยย่ื์นหรอืสถำนทูตขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ 
กรณุำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษียณ / แม่บำ้น / อำชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุำให้เรียบรอ้ย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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 ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

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

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

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

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

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

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

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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