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ไฮไลท์ ฝรัง่เศส (ปารสี – ลุ่มแม่น ้าลัวร์) 

                   7 วัน 4 คืน    
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า

ท่านบินลัดฟ้าสู่ปารีส เยือนเมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น ้าลัวร์ (Loire) เข้าชมความงาม

ของปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) ที่แสดงความยิ่งใหญ่ในลุ่มแม่น  าลัวร์ เต็มอิ่มกับปารีส 

(Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก ถ่ายรูปสวยๆกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตาม

แม่น  าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)  

แวะช้อปปิ้ง Chic Outlet La Vallee Village อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ 2วันเต็ม!!! ทั งร้านค้าปลอดภาษี และ 

ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  
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ก้าหนดการเดินทาง    4-10, 10-16, 17-23, 25-31 พ.ค. / 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 

      4-10, 8-14, 14-20, 21-27 มิ.ย. 2559 

 

 

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – โดฮา   

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

21.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 833  

วันที่สองของการเดินทาง        โดฮา – ปารีส – ตูร์ – ปราสาทเชอนงโซ 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง   

01.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส เทีย่วบินที ่QR 041   

06.50 น.
  

ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถิ่นช้า

กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น ้าลัวร์(Loire) 

ตั งอยู่ระหว่างแม่น  าลัวร์ทางตอนเหนือ และแม่น  าแชร์ทางตอนใต้ ลุ่มแม่น  าลัวร์

เป็นเส้นเลือดหล่อเลี ยงแคว้นลัวร์ และเป็นแม่น  าสายยาวที่สุดของฝร่ังเศส คือ 

1,013 กิโลเมตรหล่อเลี ยงต้นองุ่นหลายร้อยต าบลในหลายแคว้น สองฟากฝั่งมี

ปราสาทหรือชาโตส าคัญของกษัตรย์ฝร่ังเศส และเชื อพระวงศ์ที่สวยงามนับพัน

แห่ง 

ระยะทาง 180 กม.  

ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 3.30 ชม. 

 
  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เ ข้าเดินทางสู่ปราสาทเชอนงโซ (Château de 

Chenonceau) สร้างบนฝั่งแม่น  าแชร์ ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม 

สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอ

นงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์

ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน  า ประตู

ทางเข้าขนาดใหญ่ท าจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วย

หน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) เป็นลักษณะศิลปะแบบ

โกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้องพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกัน
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เป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหน่ึงในการตกแต่งแบบ

เรอเนซองส์แบบฝร่ังเศส  

ค้่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารอาหารพื นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั MERCURE CENTER TOURS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง      ตูร์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  พิพิธภัณฑ์น ้าหอม – ช๊อปปิ้ง 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมือง

ที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมา

เยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมที่ล  าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่

ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ระยะทาง 240 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย จากนั นเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์

ซายส์ (Versaille Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่

สร้างขึ นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร

อลังการ ทั งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใช้เงิน

อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ า

พระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, 

ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นห้องที่พระยา

โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นตอ่พระ

เจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั งยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงานเลี ยงและเต้นร า

ของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระ

ราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่

ยิ่งใหญ่ จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น ้าหอม 

Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต

น  าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน  าหอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน  าหอมอันโด่ง

ดัง ที่มีแหล่งผลิตต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง

ของโลกน  าหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี ก่อตั งขึ นมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่

เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแต่ละ

ห้องจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน  าหอมตั งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน 

และบอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน  าหอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และ
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หากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื อน  าหอม

จากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย แล้วให้ท่านได้อิสระเลือก

ซื อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เคร่ืองส าอาง น  าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่

เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื อ

สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง

ปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้

ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

ค้่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง            ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – หอไอเฟล – ล่องเรือ – OUTLET  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิ

เซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปน้า

ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่ง

ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึ น

ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836  น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูง

ถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างขึ นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ จากนั น

เดินทางสู ่Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่

ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, 

Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph 

Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss 

และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื อสินค้าตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนการชอ๊ปปิ้ง  

เย็น น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น  า

แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น  าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทับใจ  
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ค้่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารอาหารพื นเมอืง (หอยเอสคาโก้)  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง                  ปารีส – อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ 

ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทั งรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจ

เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland 

เป็นอีกสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด  โดยดิสนีย์แลนด์ตั งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 

กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี 

(Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั งแรกในปี 1992 มี

เนื อที่ทั งหมดประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ อาทิ 

เช่น มิกกี  เมาส์ (Mickey Mouse),โดนัลด์ ดั๊ก (Donald Duck ),กูฟฟี่ (Goofy) 

ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น 

Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วย

เคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั งร้านขายอาหารและของที่ระลึก 

 

หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มี

ชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิม

เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิ น ท่านสามารถ

เดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอ

นาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส 

(Venus de Milo) มีทั งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอย

อารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะ

สร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว

ต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci 

Code ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมี

นิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภัณฑ์

ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน 

 

ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 
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800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่

หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื นดินถึง 96 

เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนาง

มารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย หรือ

เดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซ่ึงเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปี

แล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีด

สุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์  (Basilica 

of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้ว

เชิญส ารวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง                    ปารีส – สนามบิน – โดฮา           

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส   

เลือกที่ช้อปปิ้งกลางกรุงปารีส ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแฟชั่นของโลก เป็นเมือง

ที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เต็มไปด้วยร้านค้า และห้างสรรพสินค้า มีครบครั นทั ง

เสื อผ้า กระเป๋า รองเท้า,เคร่ืองประดับ,เคร่ืองส าอาง,น  าหอม ท่านสามารถเลือก

ซื อสินค้าแบรนด์เนมชั นน าจากเกือบทั่วทุกมุมโลกได้ที่เมืองนี  ต่างๆมากมาย อาทิ 

เช่น Louis Vitton, Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, Escada, 

Ermenegildo Zegna, John Galliano, Roberto Cavalli,  Miu Miu, 

Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Loewe, 

Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada ฯลฯ รวมทั ง

ร้าน Bucherer ช่ือดังจากสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสาขาอยู่ในใจกลางกรุง

ปารีส มีจ้าหน่ายทั งเคร่ืองหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 
 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

22.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที ่QR034 

 

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                โดฮา – กรุงเทพ 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
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08.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์  

เที่ยวบินที่ QR 832 

 

19.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

(ร้านค้าใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั นมีการ

จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม)  

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือ

ยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า

เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เข้าเมอืง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสี

น  าเงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั ง มฉิะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั งสิ น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคา้นึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 
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ไฮไลท ์ฝรั่งเศส  (ปารีส – ลุ่มแม่น ้าลัวร์) 

7 วัน 4 คืน 

โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ 

ก้าหนดการเดินทาง  4-10, 10-16, 17-23, 25-31 พ.ค. / 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 

      4-10, 8-14, 14-20, 21-27 มิ.ย. 2559 

 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 49,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 7,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านข้อมูล

เพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก) 
49,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณีทมีีวีซา่แล้วหรือด้าเนินการย่ืนวซี่าเอง 3,500.- 

ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่านั น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต้่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

  อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ น  าหนักกะเป๋า ไมเ่กิน 30 กก. 

(ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจา้หน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น 

10. คา่ทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

 

 

 

 

 

อัตรานี ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

ค่าน  าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปว่ยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเปา๋เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรบัขึ นราคา 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ต่อคน ต่อวัน : 7x2 = 14 ยูโร) 

6. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง 

เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ้าแลว้เท่านั น 

2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มอีายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมือ่ได้รับการยืนยันวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าได้ทันท ี

4. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ทา่นตดิตอ่เจา้หน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทกุครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบ 

    คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึ น 
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  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั งแบบหมู่คณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจา้หน้าที่ 

7. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ้าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงเหต 

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

 

1. ทางสถานทูตมีการแจ้งเง่ือนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั นควรเตรียมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจ้งเง่ือนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท้าให้

ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้าหรือค่า

ทัวร์ทั งหมด 

2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี 

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น อัตรา

ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทาง

สถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิขึ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 
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2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ้านวนที่บริษทัฯกา้หนดไว้ (30ท่านขึ นไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน

การเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั งนี ทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทตูฯ เรียกเกบ็  

7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระคา่ทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั งหมด    

9. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดขึ นแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพัก

แบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจา้เปน็ต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั นไม่สามารถจัดหา

ได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีี่อาจมกีารแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบน  า ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั นๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได้พกัในเมืองอื่นแทน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 

ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท้าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

การใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด ฉกี

ขาด มีรอยขีดเขียน (ส าหรับท่านที่มหีนังสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ว จ านวน 2 ใบ (ใช้รูปสพีื นหลังขาว

เท่านั น ถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน , สติ๊กเกอร์ใช้ไมไ่ด้, ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ) สัดส่วนใบหน้าตั งแต่ปลายคาง จนถึงศรีษะประมาณ 3 ซม.  

(กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมกึ และอย่าให้รูปมีรอยลวดเยบ็กระดาษ เพราะสถานฑูต

จะไม่รับรูปแบบนี  ท่านอาจจะต้องถา่ยใหม)่ 

 

 

3. ส้าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต้่ากว่า 20 ป)ี/ทะเบียนสมรส/ทะเบียน

หย่า/มรณะบัตร/ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้เคยเปลี่ยน)  พร้อมทั งฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 3 เดือน ของผู้

เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั น ไม่ใช่ส้าเนา

จากสมุดบญัชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดอืนที่ยื่นวีซ่า 

              สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ้า  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส้าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย(์ของผู้ที่ออก

ค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 3 เดือน 

  

5. หลักฐานการทา้งาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจบุันเท่านั น)   

- กรณเีป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วัน

เร่ิมท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัติให้ลาหยดุ ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวซี่า ต้องสะกด ช่ือ-สกุล ให้ตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต 
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- กรณเีจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั ง เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดอืน) 

พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

(สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวี

ซ่า) ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

 

6. กรณเีด็กไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธแ์ละยินดีชดเชยคา่เสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสมัพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใช้จา่ยพร้อมแจ้ง

ความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึ นโดยคดัฉบับจริงจากอ าเภอตน้สังกัด พร้อมทั งฉบบั

แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดามาด้วย พร้อมทั งแนบ

สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ่รับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

***กรณเีด็กอายุต้่ากว่า 18 ป ี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมกับเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรที่สถานทูตด้วย 

 

7. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล ์

  

8. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เน่ืองจากเปน็ข้อมูลทีต่้องส่งใหก้ับทาง

สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวีซ่าได ้

 

9. ท่านไมจ่้าเป็นต้องเซ็น รับรองส้าเนาถูกต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่าเท่านั น 
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เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ 

ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซำ่เชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….…………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………….……… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………….…………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………..…………..….…………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………..………….………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………….………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบียน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และท่ีอยู่ ผู้ปกครอง 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่ำ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................. 
10. อาชีพปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ให้ระบุด้วยวำ่ค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสื้อผ้ำ ขำยอำหำร เป็นต้น) 

........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของ

สถำบันศึกษำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย 
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     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ

ทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง

เท่านั น 
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