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ฝรัง่เศส 7 วนั 
** บินแบบไม่เหน่ือยบินเช้าถึงเยน็  

แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่มีวนัฟรีอิสระ 
เท่ียวแควน้บลวัร ์ชมเมืองตรู ์เก็บภาพสวยปราสาทชอมบอรด์ 

เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์แวะจิแวรน่ี์เขา้ชมบา้นและสวนโมเน่ต ์

ทวัรเ์มืองแรงส ์ชมมหาวิหารแห่งแรงส ์มรดกโลก 

ลอ่งเรอืแม่น ้าแซน 

ชอ้ปป้ิงเต็มอ่ิม La Vallee Village & La Fayette  

 

   โดยสายการบินโอมาน 

 
 
  

 บริษทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วแบบ เอน็จอ๊ยยยย..เอน็จอย.. ฝรัง่เศสยอดนิยมและเสน้ทางแสน
สวย เดนิทางไปกบัสายการบนิโอมาน ใหท้า่นไดร้บัความสะดวกสบายของบรกิารของสายการบนิตลอดเทีย่วบนิ และ
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ทอ่งเทีย่วกบัสถานทีต่่าง ๆ พระราชวงัอนัแสนโรแมนตคิ และถกูใจกบัการเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดแ์นมมากมายพรอ้มทัง้
สนิคา้ปลอดภาษ ีกบัวนัสดุพเิศษของทา่น.. 
 

ก าหนดการเดินทาง   13-19 เม.ย. / 16-22 มิ.ย.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน)-ปารีส (ฝรัง่เศส)  
06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T1-5 เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

09.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 
12.10  น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
13.55 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY131 
19.30  น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์นครปารีส น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร 

จำกนัน้ใหท้่ำนตรวจรบัสมัภำระ และโดยสำรรถโคช้เพื่อเดนิทำงไปยงัทีพ่กั  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั  โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen / Ibis Styles Roissy 
CDG หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่อง ปารีส-ชอมบอรด์-บลวัส-์ตรู ์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    
  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองชอมบอรด์ Chambord เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตลุ่มแม่น ้ำลวัร ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
  2.30 ชัว่โมง) เสน้เลอืดหล่อเลีย้งแควน้ลวัร ์และ เป็นแม่น ้ำสำยยำวทีส่ดุของฝรัง่เศส มคีวำมยำวประมำณ 
  1,013 กโิลเมตร หล่อเลีย้งตน้องุน่ของหลำยรอ้ยต ำบลในหลำยแควน้สองฟำกฝัง่มปีรำสำทหรอืชำโตของ 
  กษตัรยิแ์ละเชือ้พระวงศท์ีส่วยงำมนบัพนัแห่ง สะทอ้นถงึควำมเป็นอยู่อนัหรหูรำฟุ่มเฟือยของเจำ้ขนุมลูนำย
  ในยุคนัน้ ปัจจุบนัปรำสำทเหล่ำนี้กลำยเป็นสวรรคข์องนกัท่องเทีย่วทีส่นใจประวตัศิำสตรข์องฝรัง่เศส  ให้ 
  ท่านแวะถ่ายรปูภายนอกปราสาทชอมบอรด์ Chateau de Chambord เป็นพระรำชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุใน 
  บรรดำวงัต่ำงๆ ในลุ่มแม่น ้ำลวัร ์และเพรำะเป็นปรำสำทที ่ออกญำพระวสิทุธสินุทร (ปำน) อคัรรำชทตูกรงุ
  สยำมรชัสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช  เคยพ ำนกัเมื่อ ครัง้ทีเ่ดนิทำงไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบั 
  ฝรัง่เศส ชอมบอรด์ ไดร้บักำรยกย่องว่ำเป็นปรำสำททีผ่สมผสำน สถำปัตยกรรมแบบเรอเนสซองสข์อง 
  ฝรัง่เศสยุคกลำงกบัรปูแบบโครงสรำ้งแบบอติำเลยีนคลำสสกิ บำรอ็ค และ รอ็คโคโค ไดอ้ย่ำงเหมำะสมและ
  ลงตวัทีส่ดุ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองบลวัส ์Blois อีกหน่ึงเมืองใหญ่แถบดินแดนลุ่มแมน่ ้าลวัร ์(ใช้
  เวลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนชม เมืองบลวัส ์ซึง่เป็นเป็นเมอืงเก่ำเเก่โบรำณทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวต้ศิำสตรแ์ละมชีือ่เสยีงเเละมี
  ควำมสวยงำม เหมำะเเก่กำรมำเทีย่วชมเป็นอย่ำงมำก ตัง้อยูต่อนกลำงของประเทศฝรัง่เศส ในจงัหวดัลวัเร
  แชร ์แควน้ซอ็งทร-์วำลเดอลวัร ์รมิฝัง่แม่น ้ำลวัร ์นบัว่ำเป็นเมอืงในยุคเเรกๆ ของฝรัง่เศสตัง้เเต่สมยัทีพ่วก
  โกลเขำ้มำปกครองในบรเิวณเเหง่นี้ ซึง่ในบรเิวณเเหง่นี้มปีรำสำทหลำยแห่งก่อสรำ้งเเละตัง้เรยีงรำยกนัอยู่
  ตำมแนวเขตเเม่น ้ำลวัร ์ชมสะพำนหนิขำ้มแม่น ้ำลวัร ์ซึง่มคีวำมเก่ำเเก่เเละสรำ้งมำตัง้เเต่ครสิตศ์ตวรรษที ่18 
  โดยเป็นจุดทีน่กัท่องเทีย่วจะไดช้มควำมงดงำมของเเม่น ้ำลวัรอ์ย่ำงชดัเจน รวมถงึชมเขตเมอืงเก่ำทีม่คีวำม
  สวยงำมของอำคำรบำ้นเรอืนในยุคเก่ำทีไ่ดร้บักำรปรบัปรงุตกแต่งใหมม่ำเป็นรำ้นคำ้เเละรำ้นอำหำรมำกมำย
  หลำยเเห่ง ไวค้อยบรกิำรนกัท่องเทีย่ว และเมอืงเเหง่นี้เคยเป็นทีพ่ ำนกัของรำชฑตูสยำมในสมยัสมเดจ็พระ
  นำรำยณ์มหำรำชทีส่ง่ไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ซึง่กค็อืโกษำปำน โดยท่ำนโกษำปำนนัน้
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  ไดข้ึน้ท่ำทีเ่มอืงชำยฝัง่ก่อนจะเดนิทำงเพื่อเขำ้ปำรสีเเละเเวะพกัทีเ่มอืงบลวัสเ์เหง่นี้เป็นเวลำ 2 คนืดว้ยกนั 
  และต่อมำองคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนบรเิวณตอนกลำงของลุ่มแม่น ้ำลวัรร์ะหว่ำงแม่น ้ำแมนและซุลลยี-์ 
  เซอร-์ลวัร ์ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000  จำกนัน้ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัภำยนอกพระรำชวงัแหง่บลวัส ์Blois 
  Royal Castle หรอื Chateau de Blois พระรำชวงัทีต่ัง้อยูบ่นฝัง่ของแม่น ้ำลวัร ์เคยเป็นทีป่ระทบัของ 
  พระมหำกษตัรยิห์ลำยพระองค ์รวมทัง้พระเจำ้หลุยสท์ี ่12 และยงัเป็นสถำนทีน่กับุญโจนสอ์อฟอำรค์  
  เดนิทำงไปรบัพรจำกอำรค์บชิอ้ฟแหง่แรงสใ์นปี ค.ศ.1429 ตวัพระรำชวงัตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงบลวัส ์ประกอบ
  ไปดว้ยสิง่ก่อสรำ้งและอำคำรหลำยหลงัทีส่รำ้งขึน้ระหว่ำงครสิตศ์ตวรรษที ่13-17 สมควรแก่เวลำน ำท่ำน 
  เดนิทำงต่อสู ่เมืองตรู ์Tours เมอืงใหญ่ทีส่ดุในลุ่มแม่น ้ำลวัร ์และมปีระวตัยิำวนำนตัง้แต่สมยัจกัรวรรดโิรมนั
  ครัง้หนึ่งเคยถูกยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝรัง่เศสในสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี ่11 ปัจจุบนัเป็นเมอืง 
  มหำวทิยำลยัทีม่ชีื่อเสยีงทำงดำ้นภำษำ วรรณคดแีละกฎหมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำน
  ชมเมอืงตรู ์ศนูยก์ลางของดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรัง่เศส ซึง่ไดม้กีารกล่าวชมไว้
  ในหนงัสอื The Lily of the Valley และเป็นเมอืงหน้าด่านของการผ่านเขา้ไปท่องเทีย่วปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัร์
  ซึง่เป็นดนิแดนทีม่คีวำมงำมและควำมมัง่คัง่ในหลำยศตวรรษทีผ่ำ่นมำในสมยัก่อนบรเิวณน้ี เป็นทีต่ัง้ของรำช
  ส ำนกัฝรัง่เศส, ทีอ่ยู่ของขำ้รำชบรพิำรและท่ำนเคำนทผ์ูต้อ้งกำรจะกำ้วขึน้เป็นกษตัรยิ ์น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืง
  โดยรอบ ผ่ำนชมควำมงดงำมของ วหิำรตูร ์Tours Cathedral หรอืวหิำรเซน้ตแ์กไทน์ Saint-Gatien’s  
  Cathedral ครสิตจกัรนิกำยโรมนัคำทอลคิ ทีส่รำ้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บันกับุญเซน้ตแ์กไทน์ สรำ้งขึน้ในชว่ง 
  ระหว่ำง ค.ศ.1170-1547 โดยมศีลิปะแบบโกธคิ ต่อมำวหิำรตูรไ์ดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นอนุเสำวรยีท์ำง 
  ประวตัศิำสตร ์ในปี ค.ศ.1862 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณเมืองเก่าหรอืจตัรุสัพลูเมอโร Plumereau 
  Square ศนูยก์ลำงทำงกำรท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงตูร ์โดยจตุัรสัถูกโอบลอ้มดว้ยเหล่ำอำคำร 
  บำ้นเรอืนยุคกลำง สว่นใหญ่เป็นสว่นประกอบจำกไม ้นอกจำกนี้ยงัมรีำ้นอำหำรและคำเฟ่ตัง้เรยีงรำยสองฝัง่ 
  จำกนัน้ชมโบสถเ์ซน้ตม์ำรต์นิ Saint Martin Basilica โบสถท์ีส่รำ้งขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ด่เซน้ตม์ำรต์นิ ทีถู่กสรำ้ง
  ขึน้ในชว่งระหว่ำง ปี ค.ศ.1886-1924 ในรปูแบบนีโอไบเซนไทน์ ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดงัแหง่ยุคกลำง 
  Victor Laloux ต่อมำไดก้ลำยเป็นอนุเสำวรรยีท์ำงประวตัศิำสตร ์ในปี ค.ศ.1840  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตเมอืงเลอมองส ์เพื่อน ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั  โรงแรม Novotel Le Mans / 
Novotel Amboise หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม เลอมองส-์แวรซ์ายส-์ปารีส  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแวรซ์ายส ์Versailles (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.45 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่ำงทศิ 
  ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรุงปำรสี ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึ่งของมหำนครปำรสี มพีระรำชวงัแวรซ์ำยส ์ทีเ่ป็น 
  พระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่งของโลก และนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนั 
  ดว้ย   
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรจนี 
บ่าย  น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระรำชวงัในยคุสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รำ้งไดอ้ย่ำงวจิติร
  บรรจง จนกลำยเป็นตน้แบบของพระรำชวงัอื่นๆ มำกมำย เดมิทเีมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรง
  พระเยำว ์ทรงนิยมล่ำสตัวแ์ละทรงเหน็ว่ำต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึมกีำร 
  โปรดเกลำ้ฯ ใหส้รำ้งพระต ำหนกัขึน้มำในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ ส ำหรบัพกัชัว่ 
  ครำวเท่ำนัน้ เมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวงัแหง่ใหม่ เพื่อ 
  เป็นศนูยก์ลำงในกำรปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีำรปรบัปรุงพระต ำหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้ 
  หมด 5 แสนลำ้นฟรงัค ์คนงำนอกี 30,000 คนและใชเ้วลำอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท ำ 



Enjoy France7D/WY (Promotion), 13-19 Apr/16-22Jun2018   4 

  ดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็นแบบอย่ำงศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก กำรก่อสรำ้งพระรำชวงัแวรซ์ำยสแ์ห่งนี้ไดน้ ำเงนิมำ
  จำกค่ำภำษอีำกรของรำษฎรชำวฝรัง่เศส ต่อมำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำชวงัและจบัพระเจำ้
  หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส กบัพระนำงมำร ีอองตวัเนต ประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลำคม 1789 ปัจจุบนั
  พระรำชวงัแวรซ์ำยยงัอยู่ในสภำพดแีละเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้ ใหท้่ำนชมภำยในทีม่กีำรแบง่เป็นหอ้ง
  ต่ำงๆ อำท ิหอ้งบรรทม หอ้งเสวย หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงำมตระกำรตำและ 
  ภำพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อำท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ ี
  ชื่อเสยีงมำกทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำสงบศกึระหว่ำงสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ใน 
  สงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมื่อเยอรมนบีุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย 
  หอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทรงท ำกำรก่อสรำ้งเอง ภำยในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้
  จะเหน็สวนแวรซ์ำยสอ์นัสวยงำม ในพระรำชวงัแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภำพวำดทัง้หมด  
  6,123 ภำพ และงำนแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละ
  พระรำชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจำกสยำมไดเ้คยเขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณ
  อุทยำนดำ้นหลงัก่อนเดนิทำงกลบัเขำ้ นครปารีส มหำนครทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยำกมำเยอืน 
 ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen / Ibis Styles Roissy CDG 
  หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีสี่ ่  ปารีส-แรงส-์ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet-ปารีส  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงแรงส ์Reims หรอืเมอืงไรมส ์เมอืงหนึ่งในจงัหวดัมำรน์ แควน้ชองปำญ-อำรแ์ดนใน
  ประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงแรงสต์ัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉยีงเหนือของนคร
  ปำรสี ก่อตัง้ขึน้โดยโกลและกลำยมำเป็นเมอืงส ำคญั ระหว่ำงสมยัจกัรวรรดิโ์รมนั ต่อมำเมอืงแรงสม์บีทบำท
  ส ำคญัต่อรำชบลัลงักฝ์รัง่เศสในกำรเป็นสถำนทีส่ ำหรบักำรท ำพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษของพระมหำกษตัรยิ์
  ฝรัง่เศสทีม่หำวหิำรนอรท์เทรอดำมแห่งแรงส ์ใหท้่ำนชมภำยนอกของมหำวหิำรแรงส ์หรอื มหำวหิำร 
  นอรท์เทรอดำมแห่งแรงส ์Cathédrale Notre-Dame de Reims มหำวหิำรของเมอืงแรงส ์ประเทศฝรัง่เศส ที่
  เคยใชใ้นพธิสีวมมงกุฎกษตัรยิข์องประเทศฝรัง่เศส มหำวหิำรทีเ่หน็ในปัจจุบนัสรำ้งบนมหำวหิำรเดมิทีถู่กไฟ
  ไหมไ้ปเมื่อ ค.ศ.1211 ทีพ่ระเจำ้โคลวสิที ่1 ผูถ้อืกนัว่ำเป็นพระเจำ้แผ่นดนิองคแ์รกของฝรัง่เศสไดท้ ำพธิรีบัศลี
  จุ่ม จำกนกับุญเรม ี(St.Remi) บำทหลวงของเมอืงแรงสเ์มื่อ ค.ศ.496 เป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีม่คีวำม
  สวยงำมสรำ้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัพระแมม่ำร ีลกัษณะเด่นของวหิำรแห่งนี้คอืหอคอยคูท่ีอ่ยู่ดำ้นหน้ำและควำม
  งดงำมของปลำยแหลมยอดโบสถ ์และรปูปัน้ดำ้นหน้ำของพระแม่มำร ีมหำวหิำรนอรท์เทรอดำมแห่งแรงส์
  ไดร้บัเลอืกโดยองคก์ำรยเูนสโก ้ใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1991 และถ่ำยรปูกบั Basilica  
  St.Remi วหิำรเซน้ตเ์รอมกี่อสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1099 เดมิเป็นส ำนกัสงฆ ์ต่อมำไดร้บักำรสถำปนำโดยสมเดจ็
  พระสนัตะปำปำลโีอที ่9 ในปี ค.ศ.1049 ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีเ่กบ็วตัถุมงคลของนกับุญเรอม ีผูเ้สยีชวีติในปี  
  ค.ศ.553 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เอ้าทเ์ลต็ La Vallee Village พรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลท็ขนำดใหญ่ทีอ่ยู่ไม่ไกลจำกกรุงปำรสี (ใช้

เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่ำนมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจ ำนวนกว่ำ 100 รำ้นคำ้ อำท ิ
Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นตน้  (เพื่อความสะดวก
ในการเลือกซ้ือสินค้า อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสูโ่รงแรมทีพ่กั โรงแรม โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen 
/ Ibis Styles Roissy CDG หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

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%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
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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วนัทีห้่า  ปารีส-จิแวรนี์-่ปารีส-ล่องเรือแม่น ้ าแซน-ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองจิแวรนี์ Giverny (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของ
  หมู่บา้นเลก็ๆ และหนึ่งในเจา้ของบา้นเลก็ๆ นัน้คอื บ้านโมเน่ต ์Claude Monet ศลิปินอมิเพรสชัน่นิสมท์ีโ่ด่ง
  ดงั ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าแซงคใ์นเขตนอรม์งัด ีน าท่านเขา้ชมบา้นสองชัน้ทีป่กคลุมไปดว้ยพชืพรรณไมน้านาชนิด
  ทีถ่อืว่ามบีรรยากาศและทวิทศัน์ทีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งและเฟอรน์ิเจอรต่์างๆ ภายในบา้นยงัคงสภาพ
  เดมิ หอ้งนัง่เล่น, หอ้งนอนและหอ้งครวัขนาดใหญ่พรอ้มอุปกรณ์ท าครวัครบครนั เสมอืนเมื่อครัง้โมเน่ตย์งัมี
  ชวีติอยู่ ไฮไลทข์องบา้นคอื สวนสวย 2 แหง่ทีอ่ยูใ่นทีเ่ดยีวกนั สวนไมด้อกคลาสสคิสไตลฝ์รัง่เศส “คลอส นอร์
  แมนด”์ Clos Normand และสวนไมน้ ้า ขึน้มาคู่กบัสวนไมด้อก เหมอืนกบัโมเน่ตไ์ดต้วดัปลายพูก่นัลงบนผา้ใบ 
  กลางสวนไมน้ ้ามสีระบวัทีเ่ป็นตน้ก าเนิดของภาพเขยีนชุดอนัเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะทอ้นบนพืน้น ้าใน
  สระบวัเป็นสิง่ทีโ่มเน่ตช์ื่นชอบ ใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณสวนสวยแห่งนี้ (ไม่รวมค่าเขา้พพิธิภณัฑ)์ สมควรแก่
  เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู ่ปารีส 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น าท่านชม มหาวิหารนอรท์เทรอดาม Notre Dame Cathedral มหาวหิารชื่อดงักอ้งโลกทีจ่ารกึอยู่ใน

ประวตัศิาสตรช์ัน้เอกของสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีม่คีวามสวยงามทัง้ภายในและภายนอก มผีลงาน
แกะสลกัวจิติรงดงามเกีย่วกบัดา้นศาสนาและวฒันธรรม ถอืเป็นวหิารแห่งแรกทีส่รา้งขึน้มาในแบบโกธคิคอืมี
ยอดหลงัคาแหลมสงู ซึง่เป็นตน้แบบใหก้บัมหาวหิารต่างๆ ทัว่โลก และยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก ้มรีะยะเวลาการก่อสรา้งยาวนานกว่า 182 ปี โดยมกีารปรบัปรงุซ่อมแซมในสว่นทีม่ี
ความเสยีหายมาโดยตลอด (ไมร่วมค่าขึน้หอคอยดา้นบนเพื่อชมทศันียภาพจากมมุสงู)  จากนัน้น าท่านสมัผสั
ความงามของเมอืงนี้ผ่านการชมทศันียภาพสองฟากฝัง่ของแม่น ้าแซน ใหท้่าน ล่องเรอืแม่น ้าแซนต ์แม่น ้า
สายหลกัของนครปารสี ชมทศันยีภาพสองฟากฝัง่และสถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่างๆ  
จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิง รา้นค้าปลอดภาษี ทีก่รุงปำรสี รำคำถกูกว่ำขำ้งนอกมสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพำะ
นกัท่องเทีย่วเท่ำนัน้ เพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษใีนรำคำถูก เช่น เครื่องส ำอำง, น ้ำหอม, เครื่องประดบั
, กระเป๋ำหนงัและเครื่องหนงัอื่นๆ มำกมำย รวมทัง้เสือ้ผำ้แบรนดเ์นมจำกฝรัง่เศส เชญิท่ำนชอ้ปป้ิงจใุจกบั
สนิคำ้ดวิตีฟ้รคีุณภำพเยีย่ม จำกรำ้นคำ้ปลอดภำษชีื่อดงัของปำรสี 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen / Ibis Styles Roissy CDG 
  หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีห่ก  ปารีส-ช้อปป้ิง La Fayette 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกน าท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของ

หอคอยไอเฟิลบรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร,ผ่านชมประตชูยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน 
ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดยเลอ
โนตร สถำปนิกผูร้เิริม่สรำ้งเมอืงแวรซ์ำยสใ์หพ้ระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึกำรปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส ซึง่
เป็นทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน 
เป็นตน้ ใหท้่านถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปารสี ประเทศ
ฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บั
การออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัิ
ความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็น

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%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
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สถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเชน่ ภาพเขยีน
โมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ใน
ปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชม
มากทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรุงปารสี  จำกนัน้น ำท่ำนสูย่่านชอ้ป
ป้ิงแบรนดเ์นมสดุหร ูณ หา้งดงัใจกลางกรุงปารสี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์Gallery La Fayette
หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่าการน์ิเยร ์มสีาขาอยู่ ตาม
เมอืงใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ดง่ดงัขึน้ชื่อทีส่ดุคงเป็นสาขาปารสี ทีต่ัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์ 
เปิดกจิการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่นปารสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมากทีส่ดุ มแีฟชัน่โชวใ์ห้ชมฟรทีุกๆ 
สปัดาห ์แถมมรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถมองเหน็ตกึโอเปร่าได้
อย่างชดัเจน หา้งสรรพสนิคา้นี้มสีนิคา้หลายหลากแบรนดด์งัไวส้ าหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ย่างครบ
ครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็น
ตน้ ใหท้่านมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ   (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน 
อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

17.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเตรียมตวัออกเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอโกลล ์เผือ่เวลาให้ท่านท าการคืน
ภาษี Vat Refund ท่ีสนามบิน  

 21.35  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินชารล์เดอโกลล ์โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY132 
 

วนัทีเ่จด็  มสักตั (โอมาน)-กรงุเทพฯ 
06.40  น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
08.55 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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อตัราค่าเดินทาง    13-19 เม.ย. / 16-22 มิ.ย.2561 

 

Enjoy France 
ฝรัง่เศส 7 วนั (WY)  

13-19 เม.ย. / 16-22 มิ.ย.2561 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 39,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 
ราคาไม่รวมตัว๋ 24,900 

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่า 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิโอมาน เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มสักตั-ปารสี-มสักตั-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความ

คุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 

ม.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั / ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าธรรมเนียมการท าเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท (ช าระ

พรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, หวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อน

เดินทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ท่านจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง กรณีท่านทีต่อ้งการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระ

ค่าทปิเพิม่จากราคาทวัรต์ามทีโ่รงแรมเรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 

หรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัอื่นๆ นอกเหนือจากรายการททวัรท์ีผู่เ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตรินุแรง หรอื ทรพัยส์นิ หรอื

เทีย่วบนิล่าชา้เป็นตน้ 
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูฝรัง่เศส) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
-  ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจบุนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
-  หากสมดุบญัชีธนาคารใดท่ี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจบุนัไม่ต า่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด
หมายย่ืนวีซ่า  
-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่
มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  
-  หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 
-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 
-  กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
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- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ 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)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


