
 

 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PACKAGE EUROPE NORTHERN FRANCE 

8 วนั 5 คนื 

      รหสัโปรแกรม : 27318 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

วัน โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม (เทียบเท่า) 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 สนามบินชาร์ลเดอโกล  – เมืองรูออ็ง –วิหารนอร์ทเทรอดาม 
แห่งรูออ็ง - ย่านจตุรัสวีเยอ-มาร์เซ ชมโบสถ์แซงต์อูน - เมืองโดวิลส์ 

- - - 
Novetel Deauville Plage 4* 
 

3 มหาวิหารมองต์แชงมิเชล – เมืองตูร์ิ – วิหารตูร์ - จัตุรัสพลูเมอโร –  
เมืองอองบลวัส์ 

 - - 
Hotel Mercure Blois Centre 
4* 

4 เมืองอองบลวัส์ – ปราสาท Chateau Du Clos Luce  - สวนลโีอนาโด 
ปราสาทเชอร์นองโซ 

 - - 
 Hotel Mercure Blois 
Centre 4* 

5 ปราสาทชองบอร์ด – กรุงปารีส – มงมาร์ต – ชมหอไอเฟล 
ประตูชัย - ถนนชองป์เซลเิช่ - ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ 

 - - 
Mercure Paris Gare 
Montparnasse 4* 

6 พระราชวังแวร์ซายส์ - อสิระเท่ียวชมกรุงปารีส 
 - - 

Mercure Paris Gare 
Montparnasse 4* 

7 สนามบินชาร์ล เดอ โกล  - -  

8 สนามบินสุวรรณภูมิ - - -  

 

 
21.00 น.  ทุกท่านเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสารท่ีนัง่ก่อนขึ้นเคร่ือง 
 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG930 
 **ท่านสามารถเลือกสายการบินอ่ืน ท่ีเวลาไฟล์ทบิน ใกล้เคียงได้**  ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
 
07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝร่ังเศส      หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

DRIVER GUIDE รอรับท่านท่ีสนามบิน   
 

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ   - - - 

วันท่ีสอง (2) สนามบินชาร์ลเดอโกล  – เมืองรูออ็ง –วิหารนอร์ทเทรอดามแห่งรูออ็ง –  
ย่านจตุรัสวีเยอ-มาร์เซ ชมโบสถ์แซงต์อูน - เมืองโดวิลส์ 

- - - 



 

 

📸 น าท่านเดินทางสู่ เมืองรูออ็ง (Rouen) 
(ระยะทางประมาณ 143 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในประเทศฝร่ังเศสท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าแซน (Seine 
River) เป็นเมืองหลวงของแควน้โอต-นอร์มอ็งดี (Haute-Normandie) ผ่านชมมหา
วิหารรูออ็ง(Rouen Cathedral)หรือวิหารนอร์ทเทรอดามแห่งรูอ็อง  
ย่านจตุรัสวีเยอ-มาร์เซ ชมโบสถ์แซงต์อูน (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถ์
แซ็งมากลู (Church of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge) 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 
 
 
 

  📸 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลส์ (Deauville)  
 (ระยะทางประมาณ 90 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
เป็นเมืองพกัผอ่นไฮโซริมทะเลท่ีมีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านคา้และเมือง
น้ีมีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกใหเ้ป็น “Queen of the Norman beaches” เมืองท่ีเตม็
ไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามวา่ Parisian Riviera อิสระใหท้่านได้
เดินเล่น พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั  โรงแรม  Novetel Deauville Plage  4* หรือระดับเทียบเท่า 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  📸 น าท่านสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel)  
   (ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  

มหาวิหารมองต์แชงมิเชล (Mont-Saint-Michel Abbey) ซ่ึงศาสนสถานท่ียิง่ใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเทียบไดก้บัมหาวิหารเซนตปี์เตอร์แห่งกรุงโรม ตวัวิหาร
ตั้งอยูบ่นฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดบัน ้าทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อ
เติมหลายยคุหลายสมยัท่ีแควน้นอร์มงัดีเรืองอ านาจและอิทธิพลถึงท่ีสุด  
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 
 

📸 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours)  
(ระยะทางประมาณ 282 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 
เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น ้าลวัร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ ผา่นชม
ความงดงามของ วิหารตูร์ Tours Cathedral หรือวิหารเซ็นทแ์กไทน์ Saint-
Gatien’s Cathedral คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิค ท่ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหก้บั
นกับุญเซ็นทแ์กไทน์ โดยมีศิลปะแบบโกธิค จากนั้นน าท่านเดินเล่นบริเวณเมือง
เก่าหรือจัตุรัสพลูเมอโร Plumereau Square ศูนยก์ลางทางการท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองตูร์ มีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งเรียงรายสองฝ่ัง 

📸 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอองบลวัส์ (Amboise)  
(ระยะทางประมาณ 24 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 

 เป็นเมืองหนา้ด่านส าหรับการท่องเท่ียวในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัร์ ท่ีแมจ้ะเป็น
เมืองไม่ใหญ่มาก แต่มากไปดว้ยปราสาทและเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์  อีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองสุดทา้ยของการใชชี้วิตของศิลปินช่ือดงัท่ีมีความสามารถมากมายและ
เช่ียวชาญในหลายๆ ดา้นอย่างลีโอนาโด ดาวินชี ท่ีใชชี้วิตและเสียชีวิตลงท่ีเมือง
แห่งน้ีดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั  โรงแรม  Hotel Mercure Blois Centre 4* หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีสาม (3) มหาวิหารมองต์แชงมิเชล – เมืองตูร์ิ – วิหารตูร์ - จัตุรัสพลูเมอโร –  
เมืองอองบลวัส์ 

เช้า - - 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 📸 น าท่านชมปราสาทโคลส ลูเซ่ (Chateau Du Clos Luce) ไดรั้บการสร้าง  ขึ้น
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 และไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1471 ปราสาทแห่งน้ีสร้าง
ลอ้มรอบหอคอยแปดเหล่ียม โดยมีรูปแบบภายนอกท่ีหรูหรา โอ่อ่า ตกแต่งดว้ย
อิฐสีชมพูและหินอ่อน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบฉบบัของศตวรรษท่ี 15 
นอกจากน้ีตวัปราสาทนั้นถูกลอ้มรอบดว้ยพื้นท่ีสีเขียวของป่าอีกดว้ยในปี 1516 
พระเจา้ฟรองซวัท่ี 1 ไดเ้ชิญใหลี้โอนาโด ดาวินชีมาอาศยัอยูท่ี่ปารสาทแห่งน้ี ดา
วินขีใชเ้วลาในช่วงวาระ 3 ปีสุดทา้ยของเขาท่ีปราสาทแห่งน้ีก่อนเสียชีวิตลง 
ช่วงเวลา 3 ปีท่ีปราสาทแห่งน้ี เขาไดส้รรคส์ร้างผลงานขึ้นมากมาย จากนั้นน า
ท่านชมสวนลโีอนาโด สวนแห่งน้ีมีตน้ไมแ้ละพืชพนัธุ์หลากหลายชนิดท่ีปรากฏ
ในภาพเขียนของดาวินชี พืชพนัธุ์เหล่าน้ีคือ ท่ีมาและแรงบนัดาลใจทางศิลปะและ
ปรัชญาของดาวินชี นอกจากความงดงามตามธรรมชาติแลว้ กล่าวกนัวา่สวนแห่ง
น้ีอา้งอิงมาจากการออกแบบของดาวินชี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 

 📸 ปราสาทเชอร์นองโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU)  
(ระยะทางประมาณ 57 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

  ปราสาทเชอร์นองโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) สร้างบนฝ่ังแม่น ้าแชร์
และสร้างมาก่อนหนา้ท่ีจะมีหลกัฐานทางเอกสารเม่ือศตวรรษท่ี11 ออกแบบโดย
ฟิลแบรตเ์ดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหวา่งสถาปัตยกรรมกอธิคและ
สถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนตน้ ลานดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยคุกลาง
ลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล 
โดดเด่นดว้ยหนา้ต่างประดบักระจกสี,หอ้งบรรทม,ห้องกรีนเป็นลกัษณะศิลปะ
แบบกอธิคและเรอเนซองส์ หอ้งรับรอง,หอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัส์ท่ี1, หอ้ง
พระเจา้หลุยส์ท่ี14 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม   Hotel Mercure Blois Centre 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

วันท่ีส่ี (4) เมืองอองบลวัส์ – ปราสาท Chateau Du Clos Luce  - สวนลโีอนาโด 
ปราสาทเชอร์นองโซ 

เช้า - - 



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  

 📸 น าท่านเขา้ชมปราสาทชองบอร์ด (Chambord Castle) ซ่ึงโดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส์ฝร่ังเศสท่ีงดงาม ชมปราสาทท่ีตั้งตระหง่านอยา่ง
ภาคภูมิพร้อมหอคอยแบบดิสนียแ์ละเกลียววนขึ้นสู่หลงัคา การเดินทางของพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 14 ในทศวรรษท่ี 1600 ปราสาทน้ีมีขนาดใหญ่ ภายในมีห้องกวา่ 400 
หอ้ง ชุมชนในบริเวณนั้นและอาคารต่างๆ ก็จะมีคอกมา้ Marshal of Saxon ซ่ึงอยู่
ทางตะวนัออกของอาคารหลกั เดินไปตามแม่น ้า Cosson ซ่ึงอยูติ่ดกบัปราสาท 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 
 

   📸 น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris)  
  (ระยะทางประมาณ 75 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

  กรุงปารีสเมืองหลวงแสนสวยของฝร่ังเศสตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซน มหานครปารีสคือ
หน่ึงในเมืองยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืน ดว้ยความงาม
ของสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ หรือเร่ืองราวของแฟชัน่ ดีไซน์เนอร์
ท่ีมีช่ือเสียง  เท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ท่ีซ่ึง
เปรียบเสมือนสวรรคข์องนกัชอปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก หรือท่ีขนานนามวา่เป็น
มหานครปารีสอนัสุดแสนโรแมนติก  

 
 

 📸 น าท่านสู่ มงมาร์ต (Montmartre) เป็นพื้นท่ีบนเนินสูง จึงท าใหเ้ราสามารถ
มองเห็นวิวของปารีสไดเ้เบบพาโนรามาจากสถานท่ีส าคญัๆบนเนินเขาน้ี 
นอกจากน้ีความสวยงามของมงมาร์ตยงัท าใหศิ้ลปินช่ือดงัอยา่ง ปีกสัโซ รวมไป
ถึงเรอนวัร์ (Renoir) ช่ืนชอบเเละไดมี้โอกาสมาใชชี้วิตบางช่วงอยูท่ี่สถานท่ีแห่งน้ี
เพื่อสร้างสรรคง์านศิลปะของพวกเขา  
 
 
 
 
 
 

วันท่ีห้า (5) 
 

ปราสาทชองบอร์ด – กรุงปารีส – มงมาร์ต – ชมหอไอเฟล 
ประตูชัย - ถนนชองป์เซลเิช่ - ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ 

เช้า - - 



 

 

📸 ชมหอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์าร์คท่ีโด่งดงั ประตูชัย ถนนชองป์เซล ิ เช่ 
(Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้
ปาตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภตัตาคารชั้น
เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสันตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช่ื้อวา่เป็นถนน
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดท่ี์โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ 
สินคา้ประเภท น ้าหอม, เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน 
Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ หรือในหา้งสรรพสินคา้ 
Galeries Lafayette อนัทนัสมยั น าท่านสู่ถนนสายโรแมน  ติก ชองป์เอลเิซ่ 
(Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตัุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโปเลียน 
ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของ
จกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805  ชอ้ปป้ิง ณ ห้างแกลอร่ีลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม  Mercure Paris Gare Montparnasse 4* หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  📸 น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)  
 ท่ีสร้างขึ้นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอยา่งวิจิตร

อลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใช้
เงินอยา่งมหาศาล ชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ า
พระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, 
หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิ
บดี  (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาส์นต่อพระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจดังานเล้ียงและ เตน้ร าของ
พระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินี
ท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิง่ใหญ่           

     

วันท่ีหก (6) 
 

พระราชวังแวร์ซายส์ - อสิระเท่ียวชมกรุงปารีส เช้า - - 



 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอธัยาศัย 

  📸 อิสระเท่ียวชมกรุงปารีส หรือ ชอ้ปป้ิง 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
ท่ีพกั โรงแรม  Mercure Paris Gare Montparnasse 4* หรือระดับเทียบเท่า 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส 
13.40 น.  ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 
  **ท่านสามารถเลือกสายการบินอ่ืน ท่ีเวลาไฟล์ทบิน ใกล้เคียงได้**  ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
 

05.55 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

                                                                
 

วันท่ีเจ็ด (7) สนามบินชาร์ล เดอ โกล เช้า - - 

วันท่ีแปด (8) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 



 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

2-6 ทา่น 

 

 

 

6 ใบ 

 

  ก าหนดการเดินทาง     พฤษภาคม – ตุลาคม 2566 
อตัราค่าบริการ / ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน  2-3 ท่าน  4-5 ท่าน 6 ท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  139,000.- 92,000.- 76,000.- 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  139,000.- 92,000.- 76,000.- 
เด็ก อายตุ ่ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตยีง) ราคาท่านละ  118,000.- 78,000.- 66,000.- 
พกัห้องเดี่ยว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
กรณีไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ท่านต้องพกัแบบเพิม่ห้องเดี่ยวและจ่ายพกัเดี่ยวเพิม่ 

***ลูกค้าสามารถเลือกวนัเดินทางเองได้*** 
***(ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดนิทางจากกรุงเทพ) *** หากต้องการหัวหน้าทวัร์โปรดสอบถามเพิม่เติม 

 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ย่ืนวซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 



 

 
 
 
 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room) ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้ง
แบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั 

✓ ค่าอาหารเชา้ทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
✓ ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
✓ ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

✓ ค่าประกนัรักษาพายาบาลที่เกดิขึน้ในต่างประเทศ วงเงิน 30,000 ยูโร (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝร่ังเศส 
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถ 

 
 
 
 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ  
 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการบริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  40,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 50,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อน 

ตามเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น*** 

 *** หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน  
และผลวีซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
➢  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยดึเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
➢  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
➢  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-14  วัน     หกัค่าใชจ่้าย  100 % ของราคาทวัร์ 
 
➢ กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

➢ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
➢ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 



 

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
➢  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

 

➢ ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
➢ การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวีซ่าออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม และทางสถานทตูมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
➢  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 
➢ ในกรณี ท่ีกรุ๊ปมีการย่ืนวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวีซ่าหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างท่ี 
เกดิขึน้(กรณีมีค่าใช้จ่ายเร่ืองวีซ่าเพิ่มเติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 



 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  / สายการบนิ 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดขึ้น 

การจัดท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ท่ีนั่ง Long Leg  ท่ีน่ังริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผ่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ขึ้นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลมิ,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการ
ความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 



 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 

 

✓  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศฝร่ังเศส 1 ชุด 
ใช้เวลาย่ืนวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ (ไม่รวมวนัท าการ) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  



 

เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากบัหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารท่ัวไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน Bankstatement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกโดยธนาคารมีตราประทบัและเป็นภาษาองักฤษ ควรเลือกเล่มท่ี

มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็น
ครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัว
ดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางท้ังหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลท่ีจัดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ท่ีธนาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่, ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 กรณีท่ีเป็น
พนักงานบริษัท
ท่ัวไป 

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวันเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาท่ีขอ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน
(ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

กรณีประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณีข้าราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร



 

ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 
กรณีแม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณีเป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณีเด็กท่ีไม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

➢ ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้



 

 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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