
 

 

FRANCE NORMANDY – PARIS 

8 วนั 5 คนื 

 โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 เยอืนแควน้นอรม์งัด ี(Normandy) เที�ยวเมอืงรอ็ูอง (Rouen) อดตีเมอืงหลวงแหง่นอรม์ังด ี

 เยอืนดนิแดน Queen of the Norman beaches ณ เมอืงโดวลิล ์(Deauville) เมอืงชายทะเลระดับ 5

ดาว สถานที�ถา่ยภาพยนตช์ื�อดัง The Devil Wears Prada 

 เยอืนมงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุ  

ตดิอันดับ 1 ใน 3 ของยโุรป 

 เต็มอิ�มกับปารสี (Paris) เมอืงที�มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิ�งใหญ ่

 ชอ้ปปิ�งสดุมันสท์ี� Chic Outlet La Vallee Village 

 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที�   7-14, 21-28 ก.ย. 61 59,900.- 

วนัที�  29 พ.ย.-6 ธ.ค., 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 56,900.- 

วนัที�  7-14 ธ.ค. 61 56,900.- 

วนัที�  27 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 69,900.- 

ราคาเพยีง  56,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั  
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – ปารสี – รอู็อง – โดวลิล ์– แซง็ มาโล ✈ O O 
MERCURE FRONT  
DE MER 

3. แซง็ มาโล – มงตแ์ซงตม์เิชล – ตรู ์ O O O MERCURE CENTRE 

4. ตรู ์– ชองบอรด์ – ปารสี O O O 
MERCURE PARIS 
SAINT OUEN 

5. พระราชวังแวรซ์ายน ์– OUTLET  O O X 
MERCURE PARIS 
SAINT OUEN 

6. อสิระเต็มวัน เต็มอิ�มกบัมหานครปารสี O X X 
MERCURE PARIS 
SAINT OUEN 

7. ปารสี – สนามบนิ  O ✈ ✈  

8.   กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประต ู2 แถว 

D โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2: กรงุเทพฯ – ปารสี – รอ็ูอง – โดวลิล ์– แซ็ง มาโล 

00.50 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 930 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 29 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ถงึมหานครปารสี เวลา 06.50 น.*** 

07.05 น. ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ั�งเศส นําทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง และจะเปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 28 

ตุลาคม 2561) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงรูอ็อง 

(ROUEN) อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้นอรม์ังด ีเมอืงที�ผูนํ้ากองทัพฝรั�งเศส โจนออฟอารค์ ถูกตัดสนิ

ใหถู้กเผาทั �งเป็นในปี ค.ศ. 1431 ขอ้หาเป็นพวกนอกรีต นําท่านชม มหาวหิารรูอ็อง (Rouen 

Cathedral) หรอื มหาวหิารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เป็นมหา

วหิารในนกิายโรมนัคาทอลกิที�สรา้งขึ�นอยา่งสวยงามในสไตลโ์กธคิ โดยในชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1876 ถงึ 

ปี ค.ศ. 1880 มหาวหิารรูอ็องเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�สูงที�สุดในโลก เมื�อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลก

ครั �งที� 2มหาวหิารถกูระเบดิซึ�งเกอืบทําลายหอกลางของมหาวหิารไป แตภ่ายหลังไดม้กีารบรูณะใหมจ่น

สวยงามเช่นเดมิ หลังจากนั�นนําท่านเดนิชม หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Gros Horloge) ที�มคีวาม

เกา่แกย่อ้นกลับไปในศตวรรษที� 16 ปัจจบุนันั�นถอืวา่เป็นหนึ�งในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ี�ดทีี�สดุ

ของเมอืงรอู็อง ตั �งอยูบ่นถนน Rue du Gros Hologe  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และของที�ระลกึ 



 

 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโดวลิล ์(Deauville) เป็นเมอืงพักผอ่นไฮโซรมิทะเล ที�มทีา่เรอื รสีอรท์ระดับ 5 

ดาว คาสโิน และรา้นคา้ และเมอืงนี�มตีกึสวยงามทั �งเมอืง ถูกยกใหเ้ป็น "Queen of the Norman 

beaches" เมอืงที�เต็มไปดว้ยบา้นไฮโซรมิทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั �งแต่สมัย

ศตวรรษที� 19 เมอืงโดวลิลแ์ห่งนี�ไดก้ลายเป็นเมอืงพักผ่อนของชนชั �นสงู คนรวย และคนมชีื�อเสยีง อกี

ทั �งยังเป็นเมอืงแรกที� Coco Chanel มาเปิดรา้นคา้ของตนเอง ทั �งยังเป็นสถานที�ถ่ายภาพยนตช์ื�อดัง 

The Devil Wears Prada จากนั�นอสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้แบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน 

Deauville mail street อย่างจุใจ   จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงแซ็ง มาโล (St. Malo) เป็น

เมอืงทา่ในกําแพง บนเกาะที�ปากแมนํ่�ารองซใ์นมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม MERCURE FRONT DE MER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: แซ็ง มาโล – มงตแ์ซงตม์เิชล – ตรู ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู ่มงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) เดนิทางขึ�นสูศ่าสนสถานที�ย ิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�ง

ในยุโรป ตั �งอยู่บนฐานหนิแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของฝรั�งเศส 

รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวรซ์ายน์ และยังไดร้ับการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

หนึ�งในมรดกโลกอกีดว้ย มงตแ์ซงตม์เิชล เป็นวหิารที�ตั �งอยูบ่นเกาะโดดเดน่เป็นสงา่ กลางทะเลชายฝั�ง

ตะวันตก บรเิวณแควน้นอรม์องด ีสงูจากระดับนํ�าทะเล ความสงูรวมฐานและตัววหิารสงูถงึ 155 เมตร ให ้

ทา่นไดเ้ดนิขึ�นไปสูบ่นยอดวหิารเพื�อชมรูปปั�นทองของนักบญุมเิชล (ไมเคลิ) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟร

มเีย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดนิบนเนินเขา ในอดตีเป็นหมู่บา้นชมุชน บา้นเรอืนไดร้ับการ

อนุรักษ์ยังคงสภาพเหมอืนยุโรปยุคกลางใหบ้รรยากาศคลาสสกิ ปัจจุบันส่วนดัดแปลงเป็นรา้นรวงขาย

ของที�ระลกึเปิดรับนักทอ่งเที�ยวใหเ้ลอืกซื�อสนิคา้ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตรู ์(Tours) เมอืงประวัตศิาสตรแ์หง่ลุม่แมน่ํ �าลวัร ์(Loire) ตั �งอยูร่ะหวา่ง

แมนํ่�าลัวรท์างตอนเหนอื และแมนํ่�าแชรท์างตอนใต ้ลุม่แมนํ่�าลวัรเ์ป็นเสน้เลอืดหลอ่เลี�ยงแควน้ลัวร ์และ

เป็นแมนํ่�าสายยาวที�สดุของฝรั�งเศส คอื 1,013 กโิลเมตรหลอ่เลี�ยงตน้องุน่หลายรอ้ยตําบลในหลาย

แควน้ สองฟากฝั�งมปีราสาทหรอืชาโตสําคญัของกษัตรยฝ์รั�งเศส และเชื�อพระวงศท์ี�สวยงามนับพันแหง่ 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม MERCURE CENTRE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: ตรู ์– ชองบอรด์ – ปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูช่องบอรด์(Chambord) มหาปราสาทแห่งลุ่มนํ�าลัวร ์ชมความงาม(ดา้นนอก)ของ

สถาปัตยกรรมแห่งฝรั�งเศส ปราสาทชองบอรด์ (Château de Chambord) ที�มขีนาดใหญ่ที�สดุใน

บรรดาปราสาทแถบลุม่แมนํ่�าลัวรแ์ละกษัตรยิฝ์รั�งเศสหลายพระองคเ์คยเสด็จมาประทับแรมที�นี� 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



 

 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั�งเศส เมอืงที�มมีนตเ์สน่ห์

อันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที�นักท่องเที�ยวอยากมาเยอืนมากที�สุด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็น

หนึ�งในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที�ลํ�าสมัยแห่งหนึ�งของโลก ที�ทรงดว้ยอทิธพิลของ

การเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื�อ แฟชั�น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึ�งในเมอืงที�สําคัญ

ที�สดุแหง่หนึ�งของโลก 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม MERCURE PARIS SAINT OUEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: พระราชวงัแวรซ์ายน ์- OUTLET 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส ์เพื�อนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles 

Palace) อันยิ�งใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิ�นบรรยายในพระราชวัง) ที�สรา้งขึ�นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ี� 14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทั �งจติรกรรมฝาผนัง รูปปั�น รูปแกะสลักและเครื�องเรอืน 

ซึ�งเป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงที�ตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี�, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที�มี

ความยาวถงึ 73 เมตร ซึ�งเป็นหอ้งที�พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี� 14 แหง่ฝรั�งเศส อกีทั �งยังเป็นหอ้งที�ใชสํ้าหรับจัดงานเลี�ยงและเตน้รํา

ของพระนางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี� 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที�ตกแต่งอย่าง

งดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที�ย ิ�งใหญ ่

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ใหเ้วลาท่านอสิระเพื�อช๊อปปิ� งที� เอาท์เลตขนาดใหญ่ที�มสีนิคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือกมากมายอาท ิ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 และอื�นๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซื�อ

สนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํ�า       อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม MERCURE PARIS SAINT OUEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6: อสิระเต็มวนั เต็มอ ิ�มกบัมหานครปารสี 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที�มคีรอบคลุมอยูท่ั�ว

กรุงปารีสทั �งรถไฟใตด้ิน รถเมล์ หรือ  รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ดิสนีย ์แลนด์ปารีส 

(Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานที�ซ ึ�งไมค่วรพลาด  โดยดสินยีแ์ลนดต์ั �งอยู่

นอกกรุงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา 

วัลลี (Marne La Vallee) โดยดสินีย์แลนด์ปารีส เปิดใหบ้รกิารครั �งแรกในปี 1992 มีเนื�อที�ทั �งหมด

ประมาณ 350 ไร่ ซ ึ�งคุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ี�คุณชื�นชอบ อาท ิเชน่ มกิกี� เมาส ์(Mickey Mouse), 



 

 

โดนัลด ์ดั�ก (Donald Duck ), กฟูฟี�  (Goofy) ตัวละครอื�นๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 

2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย

เครื�องเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทั �งรา้นขายอาหารและของที�ระลกึ 

 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที�มชี ื�อเสยีง เกา่แกท่ี�สดุแห่ง

หนึ�งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื�อปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจบุันเป็นสถานที�ที�

จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที�ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ช ิ�น ท่าน

สามารถเดนิชมงานศลิปะชื�อกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั�น The 

Victory of Samothrace หรือ รูปปั�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั �งมีรูปปั�นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี� 

(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะ

สรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิที�สรา้งขึ�นจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมที�นักทอ่งเที�ยวตอ้งไปถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ 

และเป็นฉากที�มอียู่ในในภาพยนตรเ์รื�อง The Da Vinci Code ซึ�งพพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตั �ง

แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชั�วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริต์ ทําให ้

พพิธิภณัฑล์ฟูรเ์ป็นสถานที�มนัีกทอ่งเที�ยวมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

 

เดนิเที�ยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึ�งเป็นยา่นศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่ห์

และกลิ�นอายของวันวานที�ศลิปะในฝรั�งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันได

ของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที�เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของ

ปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินที�วาดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที�งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี�ยมและยอดปลายแหลมบน

หลังคาวหิารสงูจากระดับพื�นดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที�ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุส์

ที� 16 กบัพระนางมาร ีองัตัวเนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรที�ศนูยข์องประเทศฝรั�งเศสอกีดว้ย 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม MERCURE PARIS SAINT OUEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 7: ปารสี – สนามบนิ  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ เพื�อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซื�อ

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 931 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 29 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.30 น. ถงึกรงุเทพฯ 

เวลา 06.00 น.*** 

วนัที� 8: กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 



 

 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั  

เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม :  FRANCE NORMANDY – PARIS8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :    7-14, 21-28 ก.ย. 61  
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 



 

 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ  36,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

      
                           

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :    29 พ.ย.-6 ธ.ค., 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61  
     7-14 ธ.ค. 61 
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 56,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 56,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
56,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 33,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
                                

 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :    27 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 



 

 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 36,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส (ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (12 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 



 

 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 



 

 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั�งเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 7-10วนัทําการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยื�นขอวซีา่จะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ข ึ�นอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พื�นหลงัขาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 



 

 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั�วไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที�ยื�นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที�บัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทั�งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที�เป็นตัวครึ�งกระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

 

 

 



 

 

 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

 


