
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม  
บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-ปารีส-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลีย่นเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 
พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 

 ปารีส   พระราชวงัแวร์ซายส์ หอไอเฟล ประตูชัย พพิธิภณัฑ์ลฟุว์   
 อสิระช้อปป้ิงจุใจ  ถนนชองป์เอลเิซ่ ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ 

 
 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG930 BKK-CDG 00.05-06.50 

เทีย่วบินขากลบั TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 

วันที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     

2 
กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – 
ชมเมืองปารีส 

  - MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า 

3 
ปารีส ย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวัน -  อิสระ เทีย่ว
ชมเมือง-ช้อปป้ิง 

  - MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเที่ยว-ช้อปป้ิง เต็มวัน  - - MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ     

6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - -  



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาท และค่าทปิ 1,700 บาท) 
วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ 
   เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 
วันที่สอง  กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมืองปารีส - หอไอเฟล-ประตูชัย-  
   ถนนชองป์เอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ 
00.05 น.  ออกเดินทางสู่กรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชาร์ลส เดอ โกลล์ ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับ

สมัภาระแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์  
 
 
 

 
 
เพือ่น าท่านเขา้ชมภายในของ พระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน เพือ่ให้
ท่านไดท้ราบถึงประวติัและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยูใ่นแต่ละหอ้งเดินผา่นหอ้งทอ้ง
พระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม อนัเป็นสถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยธุยาเขา้
เฝ้าพระเจา้หลุยส์ที่ 14 และยงัเป็นหอ้งที่เซ็นสนธิสญัญาแวร์ซายน์ หลงัสงครามโลกคร้ังที่ 1 จากนั้น
ใหเ้วลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวงั 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
 

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

เดอืนธันวาคม 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
ส่ิงก่อสร้างที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลก (หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ของหอไอเฟล หาก
ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) ประตูชัย(ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคญั
ในกรุงปารีส ดงัค  าพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู” ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ล เดอ โกล หรือ เป็นที่
รู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว"  และน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ที่ ถนนชองป์เอลิเซ่ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือ
ดังของฝร่ังเศสที่ทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินคา้แบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซ้ือตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านมาเดินเล่น ชมบริเวณรอบนอกของ พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ อดีตพระราชวงัลูฟวร์ 
ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ฟิลิปป์ ออกุสต ์ในปี ค.ศ 1204 และมีการ
ต่อเติมปรับปรุงเร่ือยมาในหลายยุค หลายสมัย  รวมทั้ง ปิรามิดแก้วขนาดยักษ์ ที่ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอเมริกนั-ไชนีส ที่ช่ือ  Ming Pei เพือ่ใชเ้ป็นทางเขา้พพิธิภณัฑ ์ครอบคลุมเน้ือที่บนลาน
จกัรพรรดินโปเลียน ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป หรือช้อปป้ิงในช้อปป้ิงพลาซ่าชั้นใตดิ้นของ
พพิธิภณัฑ ์ที่มีร้านคา้มากมาย หรือ ชอ้ปป้ิงห้างปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี เลือกซ้ือสินคา้ราคาพิเศษ อาทิ 
น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋าแฟชัน่ สินคา้แบรนดเ์นม น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโฮลมาน ที่ 
ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านไดช้้
อปป้ิงกนัแบบเต็ม ๆ พบสินคา้เทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน ้ าหมอแบรนช่ือดงัที่มีใหท้่านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย 
 ได้เวลานัดหมาย น าท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันที่สาม  ปารีส ย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวัน - อิสระ เที่ยวชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 

 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ยา่นศิลปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผสักบัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอายของ
วนัวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวิหาร
ซัคเคอร์เกอร์ วหิารสีขาวที่เป็นสญัญาลกัษณ์อนัโดดเด่นของปารีส ที่ท่านสามารถเขา้ชมภายในมหา
วหิารที่สวยงาม มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของที่ระลึกหรือนัง่จิบกาแฟ ชิลชิลสไตล ์ปารีส เซียง เทอ
เรสตค์าเฟ 
 



 

 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  ช่วงบ่าย อิสระช้อปป้ิง บริเวณห้างสรรพสินค้าช่ือดังในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมหานครปารีส 
ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย 

       น าท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันที่ส่ี  อิสระท่องเที่ยว-ช้อปป้ิง เต็มวัน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ RER รถไฟMETRO รถบสัประจ าทาง 
ค่าบัตรโดยสารไม่รวมในค่าบริการ โดยมีหวัหนา้ทวัร์ที่ช านาญการของบริษทัฯ ใหค้  าแนะน าในการ
เดินทางและหรือท่านจะเลือกแยกเที่ยวเป็นส่วนตวั ไดต้ามความตอ้งการ เช่น เขา้ชมพพิธิภณัฑ์
ระดบัโลกในกรุงปารีส อาทิ พพิธิภณัฑลู์ฟร์ พพิิธภณัฑด์อร์เซ่ พพิิธภณัฑน์ ้ าหอม 
-   พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของ
โลก เปิดให้เขา้ชมเม่ือปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จดั
แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ 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 โดยบริเวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภณัฑลู์ฟร์
จะสร้างเป็นรูปทรงพรีะมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวตอ้งไปถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยูใ่นในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซ่ึงพพิธิภณัฑลู์ฟร์ 
นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ 
และคอนเสิร์ต ท าใหพ้พิธิภณัฑลู์ฟร์เป็นสถานที่มีนกัท่องเที่ยวมาเยอืนปีล่ะเกือบ 10 ลา้นคน ชอ้ป
ป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งแกลลอรี ลาฟาแยต หา้งแพรงตองส์ 
-   เที่ยวชมสวนสนุกยูโร ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่
ซ่ึงไม่ควรพลาด โดยดิสนียแ์ลนดต์ั้งอยูน่อกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทาง
โดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส เปิด
ใหบ้ริการคร้ังแรกในปี 1992 มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณจะไดพ้บตวัละครดิสนียท์ี่คุณ
ช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกก้ี เมาส์ (Mickey Mouse), โดนลัด ์ดัก๊ (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตวั
ละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ 
Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขาย
อาหารและของที่ระลึก  



 

 

-  ล่องเรือแม่น า้แซนน์ Bateaux-Mouches มีใหบ้ริการเรือท่องเที่ยวหลายรูปแบบ แต่ที่เป็นที่นิยม
ที่สุดคือ แบบเรือเที่ยวชมที่วิง่เป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชัว่โมง ระหวา่งท่าเรือที่หอไฟล (Eiffel 
Tower) กบัท่าเรือนอเทรอดาม(Nortre Dame) ซ่ึงจะออกทกุๆ 30-40 นาที ตลอดทั้งวนั  
- มหาวิหารนอทร์-ดาม อีกหน่ึงสญัลกัษณ์สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงปารีส ฝร่ังเศส ที่อยูคู่่กบัเมือง
ปารีสมานานแส๊นนนาน เป็นหน่ึงในมหาวหิารที่ใหญ่ และเป็นที่รู้จกักนัมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก
ค่า ไดรั้บการบูรณปฏิสงัขรณ์โดยสถาปนิกคนส าคญัของฝร่ังเศส คือ เออแฌน วยีอแล-เลอ-ดุก เป็น
มหาวหิารแรกที่สร้างสไตลก์อธิก (Gothic) ถือวา่เป็นโบสถท์ี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก 
หมายเหตุ  ไม่มีรถโคช้บริการ  ลูกคา้เดินทางดว้ยรถไฟใตดิ้นหรือรถสาธารณะ ลูกคา้ช าระค่า
เดินทาง-ค่าเขา้ชมเอง   อิสระอาหารกลางวนั-ค ่า 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ห้า  สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล เพือ่ผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร 
ตรวจหนงัสือเดินทางเพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

12.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG931 
วันที่หก  กรุงเทพฯ 
06.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

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

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

 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

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

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

 

*** หมายเหตุ  ราคาเดก็ต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 
,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณทีี่อาจมกีารแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณทีี่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

หมายเหตุ 
** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
** ต๋ัวกรุ๊ป เมื่อออกต๋ัวแล้วเลือ่นไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมกีารเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 
**  ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ท่านประสงค์ที่จะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไม่ต า่กว่า 25ท่าน) 
** โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหัวหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา้
เป็นหลกั 

อัตรานี้รวม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  

 ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทกุม้ือตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
อัตรานี้ไม่รวม 

  ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณทีี่ท่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้าม)ี 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ส าหรับกรณีที่ตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  



 

 

ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 1,700 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ 
ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน ้ าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
  ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนัที่ท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัิ ช าระส่วนที่เหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมตัิ 
การยกเลิก 

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถ
ท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทาง
ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้า
ท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้
ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าขึ้นอยูก่ ับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และ
ท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการ
คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือ
ผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การ
บิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 
วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือ
หากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้
ท่านตามที่สายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืน
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียก
เก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดินทาง และส าหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ



 

 

จะหลบหนีเขา้เมือง หรือใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้
ช าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ที่ด  าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางทีท่างบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอ
ด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 

หมายเหตุอื่นๆ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่
ทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์  โดยทาง
บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ที่สุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ ับ
สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามันเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน
เพิม่เติมจากราคาที่ก  าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยนืยนัจดหมายจาก
ทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดยมิได้
แจง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ที่ผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใน

ทุกกรณี  

4.   หลังจากการจองและช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

หลักฐานการยื่นวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารส าหรับการยืน่วซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มอืกบัสถานทูตทุกกรณี) 

1. พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ย
เพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
2. รูปถ่ายสี พืน้หลังสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิ้ว 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 โดยที่บิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ือง
แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้

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

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านท างานอยู่ ฉบับจริง 
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต  าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างาน และช่วงเวลาที่ขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัที่คดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณี
ธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ท  างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุต้ังแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได ้



 

 

9. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีที่มีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงนิ 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแส
รายวันและฝากประจ าทกุกรณ*ี*  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท้ี่สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พอ่แม่ พีน่อ้ง 
o สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิม่เติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีที่อยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทางภาษาไทย  ................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทางภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง ............................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ. .......................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ ..............................  สญัชาติ ..............................   สถานที่เกิด .............................. ประเทศ .............................. 
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
            แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
  *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ที่เปล่ียนสถานภาพ .................................................................................................... 
ที่อยู ่ที่สามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาที่มีการยืน่ขออนุมติัวซ่ีา  
( ถา้ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น กบัที่อยูปั่จจุบนัคนละที่อยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์ .............................. 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ที่ท  างาน ................................................ 
มือถือ ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail ....................................................................................................................................... 
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ..................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขที่ ................................. วนัที่ออก.....................................หมดอายุ ...................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ที่ไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ที่เคยเขา้คร้ังล่าสุด ........................................................................................................................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั .............................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงคใ์นการไป .....................................................................................................................................................  
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  



 

 

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

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
........................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัที่ท  างาน ............................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัที่เร่ิมท างาน ................................................................................................................................................. 
ที่อยูข่องบริษทัที่ท  างาน..................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท ์.................................................................................................................................................................. 
อีเมลล ์.............................................................................................................................................................................. 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .............................................................................................................................................. 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านท า  
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพือ่นๆและ ครอบครัว   

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

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

       มี        
      ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม ................................................................................................................ 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่.................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ .............................................................................................................................. 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน .................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร ...............................................................................................  
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายให้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่........................................... 
 
ประวตัิของบิดา  

ช่ือของบิดา ................................................................... นามสกุลของบิดา .............................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ............................................... สถานที่เกิดของบิดา .......................................................... 
ประเทศที่เกิด ........................................... เช้ือชาติ ........................................ สญัชาติ ............................................ 

 
 



 

 

ประวตัิของมารดา  
ช่ือของมารดา ............................................................... นามสกุลของมารดา ........................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา............................................ สถานที่เกิดของมารดา ....................................................... 
ประเทศที่เกิด .................................... เช้ือชาติ ........................................ สญัชาติ ................................................... 

 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิม่เติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 

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

  โทรศพัทท์ี่บา้น ..................................................... 
ในกรณีที่มีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิม่เติมทุกคน 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ..............................................................................................................................................  
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร .......................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ .............................................................................................................................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .........................................................................................................................................  
 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ..............................................................................................................................................  
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร............................................................................................................................................  
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ .............................................................................................................................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ......................................................................................................................................... 

 


