
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13929 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-ปารีส-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลีย่นเคร่ือง น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรัม 
พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG930 BKK-CDG 00.05-06.50 

เที่ยวบินขากลับ TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 

วันที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมทีพ่ักหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     

2 

กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์– 
ชมเมืองปารีส(ช่วงบ่ายรถโค้ชจอดส่งในตวัเมือง 
เที่ยวอสิระ ลกูค้ากลบัโรงแรมเอง) 

  - 
IBIS PORTE D’ITALIE(CONFIRMED) 
บริการอาหารเช้าแบบ CONTINENTAL 
 

3 

ปารีสย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวนั - อสิระ เที่ยว
ชมเมือง(ช่วงบ่ายไม่มรีถบริการ กลบัโรงแรมเอง)-
ช้อปป้ิง 

  - 
IBIS PORTE D’ITALIE(CONFIRMED) 
บริการอาหารเช้าแบบ CONTINENTAL 



 ปารีส   พระราชวงัแวร์ซายส์หอไอเฟลประตูชัย พพิธิภณัฑ์ลุฟว์ 
อิสระช้อปป้ิงจุใจ  ถนนชองป์เอลิเซ่ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยังไม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาทและค่าทิป1,700บาท) 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
21.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทยแอร์เวย์  
   เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

4 
อสิระท่องเที่ยว-ช้อปป้ิง เตม็วนั(ไม่มรีถบริการทั้ง
วนั) 

 - - 
IBIS PORTE D’ITALIE(CONFIRMED) 
บริการอาหารเช้าแบบ CONTINENTAL 

5 สนามบินชาร์ลส์เดอโกล– กรุงเทพฯ     

6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  - -  

เดือนกนัยายน 18-22 ก.ย. 62 41,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  9,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์– ชมเมืองปารีส - หอไอเฟล-ประตูชัย-  
   ถนนชองป์เอลเิซ่–พพิธิภัณฑ์ลุฟวร์ *** ช่วงบ่ายรถจอดส่งในเมือง กลบัที่พกัเอง *** 
00.05 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG930 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชาร์ลสเดอโกลล์ ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสมัภาระ

แลว้ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ 
 
 
 

 
 
เพื่อน าท่านเขา้ชมภายในของพระราชวงัแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเพื่อใหท่้านได้
ทราบถึงประวติัและความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแต่งอยูใ่นแต่ละหอ้งเดินผา่นหอ้งทอ้งพระโรง
กระจก Hall of Mirror ท่ีสวยงาม อนัเป็นสถานท่ีพระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยธุยาเขา้เฝ้าพระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 และยงัเป็นหอ้งท่ีเซ็นสนธิสญัญาแวร์ซายน์หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นใหเ้วลาท่านเดิน
เล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวงั 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
 
 
 
 
 
บ่าย *** ช่วงบ่ายรถโค้ชบริการจอดส่งในตวัเมือง เที่ยวอสิระ อสิระอาหารค า่ ลูกค้ากลบัโรงแรมเอง*** 

น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีสผ่านชมและแวะถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์คที่เป็นสถานที่ส าคญัๆในกรุงปารีส เช่น 
หอไอเฟล(EIFFEL TOWER)ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์)ประตูชัย(ARC DE TRIOMPHE)เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคัญในกรุงปารีส ดงัค  าพูดท่ีว่า 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู”ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ลเดอโกล หรือ เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว"  
และน าท่านอิสระช้อปป้ิง ที่ ถนนชองป์เอลิเซ่ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด มี
สินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มากมายใหท่้านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านมาเดินเล่น ชมบริเวณรอบ
นอกของ พพิธิภัณฑ์ลุฟวร์อดีตพระราชวงัลูฟวร์ ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระ
เจา้ฟิลิปป์ ออกุสต ์ในปี ค.ศ 1204 และมีการต่อเติมปรับปรุงเร่ือยมาในหลายยคุ หลายสมยั รวมทั้งปิรามดิ
แก้วขนาดยกัษ์ ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนั-ไชนีส ท่ีช่ือ  MingPei เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้พิพิธภณัฑ ์



ครอบคลุมเน้ือท่ีบนลานจกัรพรรดินโปเลียน ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป หรือชอ้ปป้ิงในชอ้ปป้ิงพลาซ่า
ชั้นใตดิ้นของพิพิธภัณฑ์ ท่ีมีร้านค้ามากมาย หรือ ช้อปป้ิงห้างปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี เลือกซ้ือสินค้าราคา
พิเศษอาทิ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ กระเป๋าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนมน าท่านอิสระช้อปป้ิงย่านถนน
โฮลมาน ท่ี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE)หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใหทุ้กท่าน
ไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบเต็ม ๆ พบสินคา้เทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMPฯลฯ รวมถึงน ้ าหมอแบรนช่ือดงัท่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม IBIS PORTE D’ITALIEหรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สาม  ปารีสย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวนั -อสิระ เที่ยวชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ CONTINENTAL บริการชา, กาแฟ, ขนมปัง 
 

 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ตยา่นศิลปินมากว่า 200 ปีแลว้ สมัผสักบัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอายของวนัวาน
ท่ีศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดา้นหน้าบนัไดของวิหารซัคเคอร์เกอร์
วิหารสีขาวท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์อนัโดดเด่นของปารีส ท่ีท่านสามารถเขา้ชมภายในมหาวิหารท่ีสวยงามมี
เวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือนัง่จิบกาแฟ ชิลชิลสไตล ์ปารีส เซียงเทอเรสตค์าเฟ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
บ่าย  *** ไม่มบีริการรถโค้ช ลกูค้ากลบัโรงแรมเอง อสิระอาหารค า่ *** 

ช่วงบ่าย อสิระช้อปป้ิงบริเวณห้างสรรพสินค้าช่ือดังในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมหานครปารีส 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม IBIS PORTE D’ITALIEหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วนัที่ส่ี  อสิระท่องเที่ยว-ช้อปป้ิง เตม็วนั 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบ CONTINENTAL บริการชา, กาแฟ, ขนมปัง 

*** ไม่มรีถโค้ชบริการตลอดวนั  ลกูค้าเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินหรือรถสาธารณะ ลูกค้าช าระค่าเดนิทาง-
ค่าเข้าชมเองอสิระอาหารกลางวนั-ค า่*** 
น าท่านเดินทางท่องเท่ียวโดยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ RERรถไฟMETRO รถบสัประจ าทาง ค่าบตัร
โดยสารไม่รวมในค่าบริการโดยมีหวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญการของบริษทัฯ ใหค้  าแนะน าในการเดินทางและ
หรือท่านจะเลือกแยกเท่ียวเป็นส่วนตวั ไดต้ามความตอ้งการ เช่นเขา้ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงปารีส 
อาทิ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ พิพิธภณัฑด์อร์เซ่ พิพิธภณัฑน์ ้ าหอม 



-   พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช้ิน ท่านสามารถเดินชมงาน
ศิลปะช่ือกอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of 
the Rocks  ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพ
วีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มมัมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณ
มากมาย โดยบริเวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภณัฑลู์ฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสร้างข้ึนจากกระจก
เป็นอีกจุดยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็นฉากท่ีมีอยูใ่นในภาพยนตร์เร่ือง The 
Da Vinci Code ซ่ึงพิพิธภณัฑลู์ฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชัว่คราว
ต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภณัฑ์ลูฟร์เป็นสถานท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีล่ะ
เกือบ 10 ลา้นคนชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งแกลลอรี ลาฟาแยต หา้งแพรงตองส์ 
-เที่ยวชมสวนสนุกยูโร ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไม่ควร
พลาด โดยดิสนียแ์ลนดต์ั้งอยูน่อกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวั
เมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนด์ปารีส เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี 
1992 มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณจะไดพ้บตวัละครดิสนียท่ี์คุณช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกก้ี เมาส์ 
(Mickey Mouse), โดนลัดด์ัก๊ (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตวัละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนด์
ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวน
ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและของท่ีระลึก  
-ล่องเรือแม่น ้าแซนน์Bateaux-Mouchesมีให้บริการเรือท่องเท่ียวหลายรูปแบบ แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือ 
แบบเรือเท่ียวชมท่ีวิ่งเป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชัว่โมง ระหว่างท่าเรือท่ีหอไฟล (Eiffel Tower) กบั
ท่าเรือนอเทรอดาม(Nortre Dame) ซ่ึงจะออกทุกๆ 30-40 นาที ตลอดทั้งวนั  
- มหาวหิารนอทร์-ดาม อีกหน่ึงสญัลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงปารีส ฝร่ังเศส ท่ีอยู่คู่กบัเมืองปารีสมา
นานแส๊นนนาน เป็นหน่ึงในมหาวิหารท่ีใหญ่ และเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกค่า ไดรั้บการ
บูรณปฏิสงัขรณ์โดยสถาปนิกคนส าคญัของฝร่ังเศส คือ เออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก เป็นมหาวิหารแรกท่ี
สร้างสไตลก์อธิก (Gothic) ถือว่าเป็นโบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมาก 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม IBIS PORTE D’ITALIEหรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ห้า  สนามบินชาร์ลส์เดอโกล– กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ CONTINENTAL บริการชา, กาแฟ, ขนมปัง 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์เดอโกล เพ่ือผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร ตรวจ
หนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

12.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 
 
 



วนัที่หก  กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

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

 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
วนัที่ 17-22 ก.ย. 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 41,999.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,999.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 40,999.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,000.- 

 

*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง
คู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั และโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 
3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน มคีวามจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เตมิในกรณทีีอ่าจมกีารแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่ 
3. กรณทีี่มงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และ
ไม่มอ่ีางอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 



หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
** ตัว๋กรุ๊ปเม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 
**ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ท่านประสงค์ที่จะเดินทางอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่ต ่ากว่า 25ท่าน) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % (20 กโิลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหว่างน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 



  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซักรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  
ค่าทิปพนกังานขับรถและมคัคุเทศก์ 1,700 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทางขอเกบ็รวมในส่วนที่เหลือ 
ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้ าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
  ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 1 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้ าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิก
การจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนัหกัค่ามดัจ  า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนัหกัค่ามดัจ  า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจดัหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วีซ่าไม่
นอ้ยกว่า 3 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่าน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถ
เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ใน
การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริง
ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท า
การ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ  าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทาง
บริษทัฯไดด้  าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนใหท่้านตามท่ีสาย
การบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้



ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ  าใน
ต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอม
ในการเดินทางและส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนี
เขา้เมือง หรือใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้
ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด  าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้
ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจากการยืน่วีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 

หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ 
และการล่าชา้ของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ
บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีท่ีสุดโดยจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงิน
บาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพ่ิมหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก  าหนด
ไวโ้ดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลง
เง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารส าหรับการย่ืนวีซ่า (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูตทุกกรณี) 

1. พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้ว่างเหลือส าหรับประทบัตราวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 
หนา้หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการ
ง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาว(ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 
ขนาด 1.5x2นิว้หรือ 3.5x4.5เซนติเมตรจ านวน 2 รูป 
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
5. ส าเนาสูตบิัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 

o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึงตอ้งท าจดหมายยนิยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง
ความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้

o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและความสมัพนัธข์อง
บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวิต ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรอง
บุตรบุญธรรม) 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
7. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
8. หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสงักดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง ภาษาองักฤษ
เท่านั้น โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจ
ส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษาหนงัสือรับรองจากสถานศกึษาหรือ ใบรับรองจบการศกึษาฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่านั้น 
o เกษยีณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้



9. รายการเดนิบญัชีออมทรัพย์ (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมกีารเขา้ออกสม ่าเสมอ และมี
จ  านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน)**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั
และฝากประจ าทุกกรณ*ี* 

 กรณอีอกค่าใช้จ่ายผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม ่พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพ่ิมเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางในจดหมาย

ดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกรอกขอ้มูลพ้ืนฐานในการท าวีซ่า 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วีซ่าใหท่้านได ้

 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาไทย  ................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง ............................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ. .......................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ .............................. สญัชาติ .............................. สถานท่ีเกิด..............................ประเทศ .............................. 
สถานภาพ  โสดหยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
  แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)   แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
  *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ .................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................. 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น...........................................ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ..........................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail ....................................................................................................................................... 
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ..................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอายุ ...................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเมื่อใด โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด ........................................................................................................................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั .............................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงคใ์นการไป ..................................................................................................................................................... 



ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  
ไม่เคย 
เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ) .......................................................................................................................... 

ข้อมูลส่วนตวัของผู้เดนิทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
........................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน ............................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน..................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท ์.................................................................................................................................................................. 
อีเมลล.์............................................................................................................................................................................. 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่   มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .............................................................................................................................................. 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพ่ือนๆและ ครอบครัว 

     มี  รายได.้...................... บาท  
ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ............................................................................................................................................... 
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสงัหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   

มี  
      ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม ................................................................................................................ 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่.................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ .............................................................................................................................. 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท่้าน .................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร ............................................................................................... 
ถา้มีคนจ่ายใหท่้าน ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่........................................... 
 
ประวติัของบิดา  

ช่ือของบิดา ...................................................................นามสกุลของบิดา .............................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ...............................................สถานท่ีเกิดของบิดา .......................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ........................................... เช้ือชาติ ........................................ สญัชาติ ............................................ 



 
ประวติัของมารดา  

ช่ือของมารดา ............................................................... นามสกุลของมารดา ........................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา............................................ สถานท่ีเกิดของมารดา ....................................................... 
ประเทศท่ีเกิด .................................... เช้ือชาติ ........................................ สญัชาติ ................................................... 

 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 

ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส .....................................................................มือถือ ....................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ..................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ ..................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส .......................................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บา้น ..................................................... 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร .............................................................................................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร .......................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่.............................................................................................................................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ......................................................................................................................................... 
 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร .............................................................................................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร............................................................................................................................................ 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่.............................................................................................................................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................................................................................................................... 

 


