
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์ FRANCE ปารีส นอร์มังดี 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมี

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

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง*** 

03.20 น.          ออกเดินทางสู่ปารีส โดยเที่ยวบินที่ EK 71   

     ***ตั้งแต่พีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25  น.***  

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล 

เ ด อ  โ ก ล  (Paris-Charles de 

Gaulle Airport) น าท่ านผ่ าน พิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา

ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร 

 

 



 

 
 

 

 จากนั้น          น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (ROUEN) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี 

เมืองที่ผู้น ากองทัพฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มังดี และ บัส-นอร์

มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลางอีกด้วย น าท่านชม

มหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL )  หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-

Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดยในช่วง

ระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบท าลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการ

บูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม 

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

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

เลือกซื้อของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย    

(หมายุเหตุ : หากโบสถ์มีพิธีส าคัญจะไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น)  

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (ม้ือที่ 1)  

น าท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE )  

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เป็นเมือง

พักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ทระดับ 5 

ดาว คาสิ โน และร้านค้า และเมืองนี้ มีตึก

สวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น "Queen of the 

Norman beaches" เมืองที่ เต็มไปด้วยบ้าน

ไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian  



 

 
 

 

Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เมืองโดวิลล์แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมี

ชื่อเสียง อีกท้ังยังเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้านค้าของตนเอง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง 

The Devil Wears Prada  

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า  แบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street อาทิ 

Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือช้อปปิ้ง ณ ห้องแพรงตอง  

จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล  (ST. MALO) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) เป็น

เมืองท่าในก าแพง บนเกาะที่ปากแม่น้ ารองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที่ 2 ) 

ที่พัก            MERCURE SAINT MALO BALMORAL  หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม แซ็ง มาโล • มงต์ แซงต์มิเชล • ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล • เมืองตูร์          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 3 ) 

น าท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) สถานที่ที่

ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม  



 

 
 

 

บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ า นอกชายฝั่งในเวลาน้ าขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ าแต่เวลาน้ าลง

ชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก น าท่านชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพ่ือชมความ

มหัศจรรย์ และความงดงาม      ของมงต์ แซงต์มิเชล ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ชมโบสถ์ท่ีอยู่บน 

ยอดเขา MONT TOMBE ที่จุดเริ่มต้นของที่นี่ ชม วัด ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซึ่งสร้างในแบบ

นิกายเบเนดิคติน ชม ตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบจากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง บน

ถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (ไข่เจียวสไตล์ฝรั่งเศส) (ม้ือที่ 4) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS ) ( ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองประวัติศาสตร์

แห่งลุ่มแม่น้ าลัวร์ (Loire) และสถาปัตยกรรมอาคาร

บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมัน อดีตเคยเป็นเมือง

หลวงของ  ฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมา

อยู่ที่ปารีส น าท่าน ชมเมืองในเขตเมืองเก่า โดย

บริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจัตุรัส 

PLUMEREAU เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงของ เมือง โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่า

อาคารบ้านเรือนสมัยยุคกลางที่งดงาม ซึ่งบางส่วนถูก

สร้างด้วยไม้ซุง อีกทั้งยังรายล้อมด้วยร้านอาหาร และผับตั้งเรียงรายเต็มสองข้างทางอันเป็นบรรยากาศที่

เพลิดเพลินแก่การเดินเล่นชมเมืองเป็นอย่างมาก  

ค่ า             บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (ม้ือที่ 5 ) 

ที่พัก MERCURE   TOURS CENTRE GARE  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ส่ี  เมืองตูร์ • ชองบอร์ด  • ปราสาทชองบอร์ด   ปารีส                                    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ชองบอร์ด ( CHAMBORD ) มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ าลัวร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )   

น าท่านชมความงาม ( บริเวณด้านนอก ) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ด (Château de 

Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ าลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคย

เสด็จมาประทับแรมที่นี่ 



 

 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที่ 7) 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )  เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่

อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหา

นครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขาย

ของที่ระลึก ร้านอาหาร  และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจนถึง กรุงปารีส 

ค่ า           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (ม้ือที่ 8) 

 พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝรั่งเศส 

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 



 

 
 

 

วันที่ห้า     อิสระเต็มวัน เต็มอ่ิมกับมหานครปารีส                 (- /- /- ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 9 ) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ดิน

รถเมล์ หรือ รถTAXI  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 

ท่านสามารถเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซ่ึง

ไม่ควรพลาด โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัว

เมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกก้ี เมาส์ (Mickey 

Mouse), โดนัลด์ ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส 

แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วย

เครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและของที่ระลึก  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดย

ท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 

45 - 70 ยูโร/พาร์ค/คน 

หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก เปิดให้เข้าชมเม่ือปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่ีจัดแสดงและเก็บ

รักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะ

ชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 

Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี , รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส 

(Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดย

บริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยม

ที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่ง

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดง

ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน 

เดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และ

กลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารส

เกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญส ารวจร้าน

กาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris)  



 

 
 

 

อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและ

ยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย 

  ( อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย ) 

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่หก ปารีส • ล่องเรือแม่น้ าแซน • หอไอเฟล  • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • La Vallee Outlet • สนามบิน 

                                                                                     (เช้า/ - /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 10) 

น าท่านล่องเรือแม่น้ าแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE  )  ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 

โดยเรือจะล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหา

วิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคา 

 



 

 
 

 

วิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระ

นางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย 

จากนั้น น าท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDEP ) ลานประหารพระเจ้า

หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของ

ฝรั่งเศส น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ( CHAMPS ELYSEES ) ถนนสายยาวที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (ARC DE  

TRIUMPHE )อนุสรณ์สถานที่ส าคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของ

โลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูป

แกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม ที่มีเล่าเหตุการณ์การปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่าน

ผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ  

จากนั้น          น าท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล (TOUR  EIFFEL) หอคอยโครงสร้างเหล็ก ประติมากรรมเหล็ก

ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพ่ือเป็น

สัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที่บริเวณจัตุรัสทรอ

คาเดโร่ หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ( LOUVRE MUSEUM ) พิพิธภัณฑ์

ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  

 

 



 

 
 

 

จากนั้น           อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น้ าหอม 

นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกใน

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที ่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ( GALLERIES LAFAYETTE ) 

เที่ยง               อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว 

จากนั้น          น าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
มากมายกว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, 
ETC. และสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึกและอ่ืนๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บัค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE 
EUROPE ให้ท่านได้เลือกซ้ืออย่างจุใจ 

 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK76 **บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง **                

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

       

วันที่เจ็ด            กรุงเทพฯ    

 



 

 
 

 
07.20 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 

ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง**  
***ตั้งแต่พีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น. *** 

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

18.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 
 

********************************** 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรือ
อาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวัน
เหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา  มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส นอร์มังดี  7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่  

ท่านละ  
 

ราคา เด็กอายุ  
2-11 ปีบริบูรณ์ 
พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
 ปีบริบูรณ์  พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียง
เสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี
บริบูรณ์  

 พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (ไม่มี
เตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

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



 

 
 

 
** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ EK  เพ่ิมเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 100,000 – 130,000 

ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว EKหักออก 19,000 
 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK 
2. ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

4. ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
6.  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ . 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่านช าระพร้อมค่ามัดจ าทัวร์ 
3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 
 

 
7. น้ าดื่มบริการบนรถ 
8. ทิปส าหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 10 ยูโร 
9. ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7 วัน  21 ยูโร /ท่าน 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6.ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ี
ท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
7.หลังการจองทัวร์และช าระค่ามัดจ า กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับ
มา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8.กรณที่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 
ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9.กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 



 

 
 

 
โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว 

1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม 
หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 



 

 
 

 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

14. กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์

ของท่านเอง** 

 

 



 

 
 

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฝรั่งเศส) 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร์) 

การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15   วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ

ทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน้ าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 



 

 
 

 

(พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิ้ว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 
 
 

 

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน พร้อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

               

• กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 3 
เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว 
ค่อยขอ Statement เพ่ือให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ของผู้ที่ออก
ค่าใช้จ่าย)  

 

4. หลกัฐานการเงิน 

 

3. หลกัฐานการท างาน 

 



 

 
 

 

• **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต้องมีแสดง
ทั้งหมดในทุก ๆ หน้า 

• ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้ง
ธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเต็มเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน 

• บัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
 

 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 
 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ทีป่ร้ินจากอนิเตอร์เน็ต  
บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวนั  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  
ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสินธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 

 



 

 
 

 

• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ ากว่า 18 ปี ) 
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 
• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณี

อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 
การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัท
เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศฝรั่งเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศฝรั่งเศส 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

        วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด        สมรสโดยจดทะเบียนสมรส           สมรสไม่ได้จดทะเบียน            หย่า        หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

             



 

 
 

 
3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใช้จ่ายเอง                    มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุชื่อ   ความสัมพันธ์   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


