
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม  
บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-ปารีส-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลีย่นเคร่ือง น า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 
พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 ปารีส   พระราชวงัแวร์ซายส์ หอไอเฟล ประตูชัย พพิธิภณัฑ์ลุฟว์   
 อสิระช้อปป้ิงจุใจ  ถนนชองป์เอลเิซ่ ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ 

 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG930 BKK-CDG 00.05-06.50 

เทีย่วบินขากลบั TG9931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – 
ชมเมืองปารีส 

  - MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทยีบเท่า 

3 
ปารีส ย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวนั -  อสิระ เทีย่ว
ชมเมือง-ช้อปป้ิง 

  - MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทยีบเท่า 

4 อสิระท่องเที่ยว-ช้อปป้ิง เต็มวนั  - - MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทยีบเท่า 

5 สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ     

6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - -  



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาท และค่าทิป 1,700 บาท) 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ 
   เจ้าหน้าทีจ่ากทางบริษัทฯ อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 
วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมืองปารีส - หอไอเฟล-ประตูชัย-  
   ถนนชองป์เอลเิซ่ - พพิธิภัณฑ์ลุฟวร์ 
00.05 น.  ออกเดินทางสู่กรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 
06.50 น. เดินทางถงึสนามบินปารีส ชาร์ลส เดอ โกลล์ ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับ

สมัภาระแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์  
 
 
 

 
 
เพื่อน าท่านเขา้ชมภายในของ พระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน เพื่อให้
ท่านไดท้ราบถึงประวติัและความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแต่งอยูใ่นแต่ละหอ้งเดินผา่นหอ้งทอ้ง
พระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ีสวยงาม อนัเป็นสถานท่ีพระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยธุยาเขา้
เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และยงัเป็นหอ้งท่ีเซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์ หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้น
ใหเ้วลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวงั 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
 

เดือนพฤศจิกายน 13-18 , 20-25 พ.ย. 61 39,991.- 

เดือนธันวาคม 4-9 , 11-16 ธ.ค. 61 39,991.- 

พกัเดีย่ว ท่านละ  8,500.- 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คที่เป็นสถานที่ส าคัญๆในกรุง
ปารีส เช่น หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ของหอไอเฟล หาก
ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) ประตูชัย(ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญั
ในกรุงปารีส ดงัค าพูดท่ีว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู” ตั้งอยู่กลางจตุัรัสชาร์ล เดอ โกล หรือ เป็นท่ี
รู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว"  และน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ที่ ถนนชองป์เอลิเซ่ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือ
ดังของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินคา้แบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซ้ือตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านมาเดินเล่น ชมบริเวณรอบนอกของ พพิธิภัณฑ์ลุฟวร์ อดีตพระราชวงัลูฟวร์ 
ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ฟิลิปป์ ออกุสต ์ในปี ค.ศ 1204 และมีการ
ต่อเติมปรับปรุงเร่ือยมาในหลายยุค หลายสมยั  รวมทั้ ง ปิรามิดแก้วขนาดยักษ์ ท่ีออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอเมริกนั-ไชนีส ท่ีช่ือ  Ming Pei เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้พิพิธภณัฑ ์ครอบคลุมเน้ือท่ีบนลาน
จกัรพรรดินโปเลียน ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป หรือช้อปป้ิงในช้อปป้ิงพลาซ่าชั้นใตดิ้นของ
พิพิธภณัฑ์ ท่ีมีร้านคา้มากมาย หรือ ชอ้ปป้ิงห้างปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี เลือกซ้ือสินคา้ราคาพิเศษ อาทิ 
น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋าแฟชัน่ สินคา้แบรนดเ์นม น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโฮลมาน ท่ี 
ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านไดช้้
อปป้ิงกันแบบเต็ม ๆ พบสินคา้เทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน ้าหมอแบรนช่ือดงัท่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัย 
 ได้เวลานัดหมาย น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่าม  ปารีส ย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวนั - อสิระ เทีย่วชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 

 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ยา่นศิลปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผสักบัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอายของ
วนัวานท่ีศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวหิาร
ซัคเคอร์เกอร์ วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์อนัโดดเด่นของปารีส ท่ีท่านสามารถเขา้ชมภายในมหา
วิหารท่ีสวยงาม มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือนัง่จิบกาแฟ ชิลชิลสไตล ์ปารีส เซียง เทอ
เรสตค์าเฟ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

บ่าย  ช่วงบ่าย อสิระช้อปป้ิง บริเวณห้างสรรพสินค้าช่ือดังในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมหานครปารีส 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัย 

       น าท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 
วนัทีส่ี่  อสิระท่องเที่ยว-ช้อปป้ิง เต็มวนั 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางท่องเท่ียวโดยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ RER รถไฟMETRO รถบสัประจ าทาง 
ค่าบัตรโดยสารไม่รวมในค่าบริการ โดยมีหวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญการของบริษทัฯ ใหค้  าแนะน าในการ
เดินทางและหรือท่านจะเลือกแยกเท่ียวเป็นส่วนตวั ไดต้ามความตอ้งการ เช่น เขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ระดบัโลกในกรุงปารีส อาทิ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ พิพิธภณัฑด์อร์เซ่ พิพิธภณัฑน์ ้ าหอม 
-   พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพธิภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดั
แสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ช้ิน ท่าน
สามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวนิชี, รูปป้ัน The 
Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวนีสั (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มมัม่ี 
(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภณัฑลู์ฟร์
จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสร้างข้ึนจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งไปถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึก และเป็นฉากท่ีมีอยูใ่นในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซ่ึงพิพิธภณัฑลู์ฟร์ 
นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ 
และคอนเสิร์ต ท าใหพ้ิพิธภณัฑลู์ฟร์เป็นสถานท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนปีล่ะเกือบ 10 ลา้นคน ชอ้ป
ป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งแกลลอรี ลาฟาแยต หา้งแพรงตองส์ 
-   เทีย่วชมสวนสนุกยูโร ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ี
ซ่ึงไม่ควรพลาด โดยดิสนียแ์ลนดต์ั้งอยูน่อกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทาง
โดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส เปิด
ใหบ้ริการคร้ังแรกในปี 1992 มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณจะไดพ้บตวัละครดิสนียท่ี์คุณ
ช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกก้ี เมาส์ (Mickey Mouse), โดนลัด ์ดัก๊ (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตวั
ละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ 
Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขาย
อาหารและของท่ีระลึก  
-  ล่องเรือแม่น า้แซนน์ Bateaux-Mouches มีใหบ้ริการเรือท่องเท่ียวหลายรูปแบบ แต่ท่ีเป็นท่ีนิยม
ท่ีสุดคือ แบบเรือเท่ียวชมท่ีวิง่เป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชัว่โมง ระหวา่งท่าเรือท่ีหอไฟล (Eiffel 
Tower) กบัท่าเรือนอเทรอดาม(Nortre Dame) ซ่ึงจะออกทุกๆ 30-40 นาที ตลอดทั้งวนั  



 

 

- มหาวิหารนอทร์-ดาม อีกหน่ึงสญัลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงปารีส ฝร่ังเศส ท่ีอยูคู่่กบัเมือง
ปารีสมานานแส๊นนนาน เป็นหน่ึงในมหาวหิารท่ีใหญ่ และเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก
ค่า ไดรั้บการบูรณปฏิสงัขรณ์โดยสถาปนิกคนส าคญัของฝร่ังเศส คือ เออแฌน วยีอแล-เลอ-ดุก เป็น
มหาวิหารแรกท่ีสร้างสไตลก์อธิก (Gothic) ถือวา่เป็นโบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมาก 
หมายเหตุ  ไม่มีรถโคช้บริการ  ลูกคา้เดินทางดว้ยรถไฟใตดิ้นหรือรถสาธารณะ ลูกคา้ช าระค่า
เดินทาง-ค่าเขา้ชมเอง   อิสระอาหารกลางวนั-ค ่า 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัทีห้่า  สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร 
ตรวจหนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

12.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG931 
วนัทีห่ก  กรุงเทพฯ 
06.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่13-18 , 20-25  พฤศจิกายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,991.- 

             เดก็อาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,991.- 
             เดก็อาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,500.- 

 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่4-9 , 11-16  ธันวาคม  2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,991.- 

             เดก็อาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,991.- 
             เดก็อาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,500.- 

 

*** หมายเหตุ  ราคาเดก็ต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 
,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั และโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน มคีวามจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีี่อาจมีการแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีมี่อุณหภูมิต ่า 
3. กรณทีีมี่งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปทีมี่ลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**  ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดนิทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปลีย่นแปลง (ไม่ต ่ากว่า 15ท่าน) 
** โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา้
เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  

 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 

  ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณทีี่ท่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 1,700 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
  ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้ าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมติั 



 

 

การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถ
ท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพจิารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทาง
ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้า
ท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้
ครบตามท่ีสถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และ
ท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการ
คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือ
ผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การ
บิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 
วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือ
หากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้
ท่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืน
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท่้านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีทางสถานทูตเรียก
เกบ็ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือ
จะหลบหนีเขา้เมือง หรือใชเ้อกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้
ช าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอ
ด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจากการยืน่วีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 

 



 

 

หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์  โดยทาง
บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
สภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามันเพิ่มหรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจาก
ทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้
แจง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใน

ทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดนิทางทุกท่านต้องเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มือกบัสถานทูตทุกกรณี) 

1. พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวีซ่าอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ย
เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
2. รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
5. ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ือง
แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้

o กรณี เดินทางกับบคุคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสมัพนัธ์
ของบุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือ
มารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวิต ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึง
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ 
7. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
8. หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษทั / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสงักดัท่ีท่านท างานอยู ่ ฉบับจริง 
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณี
ธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้



 

 

9. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแส
รายวนัและฝากประจ าทุกกรณ*ี*  

 กรณีออกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พอ่แม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวีซ่า 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วีซ่าใหท่้านได ้

 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาไทย  ................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง ............................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ. .......................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ ..............................  สัญชาติ ..............................   สถานท่ีเกิด .............................. ประเทศ .............................. 
สถานภาพ      โสด      หยา่ 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 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด ........................................................................................................................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั .............................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงคใ์นการไป .....................................................................................................................................................  



 

 

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

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดนิทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ 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 รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   

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

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

       มี        
      ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม ................................................................................................................ 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่.................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ .............................................................................................................................. 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท่้าน .................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร ...............................................................................................  
ถา้มีคนจ่ายใหท่้าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน 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 ................................................... 

 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิม่เติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 

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

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

 


