
 

HASHTAG PARIS  

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

- บนิตรงโดยสายการบนิไทย กรงุเทพ-ปารสี-กรงุเทพ ไมเ่สยีเวลาเปลีย่นเครือ่ง  

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

- ปารสี   พระราชวงัแวรซ์ายส ์หอไอเฟล ประตชูยั พพิธิภณัฑล์ฟุว ์

- อสิระชอ้ปป้ิงจุใจ  ถนนชองป์เอลเิซ ่หา้งแกลอรีล่าฟาแยตต ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

2  
กรงุเทพฯ – ปารสี – เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชมเมอืงปารสี - หอไอเฟล - 
ประตชูยั - ถนนชองป์เอลเิซ่ – พพิธิภณัฑล์ฟุวร ์*** ชว่งบา่ยรถจอดสง่ในเมอืง 
กลบัทีพ่กัเอง ***< 

3  ปารสียา่นมงมารต์ - อาหารกลางวนั - อสิระ เทีย่วชมเมอืง - ชอ้ปป้ิง 

4  อสิระทอ่งเทีย่ว - ชอ้ปป้ิง เต็มวนั 

5  สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล – กรงุเทพฯ 

6  กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

17 - 22 Sep 2019  41,999  41,999 40,999 15,000 9,000 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

21.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการ
บนิไทยแอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ อํานวยความสะดวกดแูลเรือ่งการเชค็บัตร
โดยสารและสมัภาระตา่ง  ๆ

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ – ปารสี – เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชมเมอืงปารสี - หอไอเฟล - 
ประตชูยั - ถนนชองป์เอลเิซ่ – พพิธิภณัฑล์ฟุวร ์*** ชว่งบา่ยรถจอดสง่ในเมอืง 
กลบัทีพ่กัเอง ***< 

00.05 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 
930 

06.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชารล์สเดอโกลล ์ผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง
และตรวจรับสมัภาระแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์

 

เพือ่นําทา่น เขา้ชมภายในของพระราชวงัแวรซ์ายส ์พรอ้มฟังบรรยายจากมัคคเุทศก์
ทอ้งถิน่เพือ่ใหท้า่นไดท้ราบถงึประวตัแิละความหมายของผลงานศลิปะทีต่กแตง่อยูใ่น
แตล่ะหอ้งเดนิผา่นหอ้งทอ้งพระโรงกระจก Hall of Mirror ทีส่วยงาม อันเป็นสถานทีพ่ระ
ยาโกษา ทตูเอกจากกรงุศรอียธุยาเขา้เฝ้าพระเจา้หลยุสท์ี ่14 และยังเป็นหอ้งทีเ่ซ็น
สนธสิญัญาแวรซ์ายนห์ลังสงครามโลกครัง้ที ่1 จากนัน้ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ภายในเขต
อทุยานและบรเิวณรอบๆพระราชวงั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  

 

*** ชว่งบา่ยรถโคช้บรกิารจอดสง่ในตวัเมอืง เทีย่วอสิระ อสิระอาหารค า่ ลกูคา้
กลบัโรงแรมเอง*** 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี ผา่นชมและแวะถา่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ทีเ่ป็นสถานที่
สําคัญๆในกรงุปารสี เชน่ หอไอเฟล(EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของ
ประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก (หมายเหต ุ: ราคาทวัร ์
นีไ้มร่วมคา่ขึน้ลฟิทข์องหอไอเฟล หากทา่นใดสนใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้



ทวัร)์ ประตชูยั(ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานทีสํ่าคัญในกรงุปารสี ดัง
คําพดูทีว่า่ “ถนนทกุสายมุง่สูป่ระต”ู ตัง้อยูก่ลางจัตรุัสชารล์เดอโกล หรอื เป็นทีรู่จั้กกัน
ในนาม "จัตรุัสแหง่ดวงดาว"  และนําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนชองป์เอลเิซย่า่นชอ้ปป้ิง
ชือ่ดังของฝรั่งเศสทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด มสีนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ มากมายใหท้า่น
เลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นมาเดนิเลน่ ชมบรเิวณรอบนอกของพพิธิภณัฑ์
ลฟุวร ์อดตีพระราชวงัลฟูวร ์ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระ
เจา้ฟิลปิป์ ออกสุต ์ในปี ค.ศ 1204 และมกีารตอ่เตมิปรับปรงุเรือ่ยมาในหลายยคุ หลาย
สมัย รวมทัง้ปิรามดิแกว้ขนาดยักษ์ ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวอเมรกิัน-ไชนสีทีช่ ือ่ 
MingPei เพือ่ใชเ้ป็นทางเขา้พพิธิภัณฑ ์ครอบคลมุเนือ้ทีบ่นลานจักรพรรดนิโปเลยีน ให ้
เวลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปู หรอืชอ้ปป้ิงในชอ้ปป้ิงพลาซา่ชัน้ใตด้นิของพพิธิภัณฑ ์ทีม่ี
รา้นคา้มากมาย หรอื ชอ้ปป้ิงหา้งปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีเลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ อาท ิ
น้ําหอม เครือ่งสําอางค ์กระเป๋าแฟชัน่ สนิคา้แบรนดเ์นม นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนน
โฮลมานที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(GALERIES LAFAYETTE) หา้งสรรพสนิคา้
ขนาดใหญใ่หท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกันแบบเต็ม ๆ พบสนิคา้เทรนดป์ารสีลา่สดุ เชน่ LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถงึน้ําหอมแบรนชือ่ดังทีม่ใีห ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมอยา่งมากมาย และรา้นสนิคา้ 

คํ่า  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม IBIS PORTE D’ITALIE หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 ปารสียา่นมงมารต์ - อาหารกลางวนั - อสิระ เทีย่วชมเมอืง - ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม แบบ CONTINENTAL บรกิารชา, กาแฟ, ขนม
ปัง  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ ยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละ
กลิน่อายของวนัวานทีศ่ลิปะในฝรั่งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจาก
ดา้นหนา้บันไดของ วหิารซคัเคอรเ์กอร ์วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเดน่
ของปารสี ทีท่า่นสามารถเขา้ชมภายในมหาวหิารทีส่วยงามมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้ของที่
ระลกึหรอืน่ังจบิกาแฟ ชลิชลิสไตล ์ปารสี เซยีงเทอเรสตค์าเฟ่ 

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  *** ไมม่บีรกิารรถโคช้ ลกูคา้กลบัโรงแรมเอง อสิระอาหารค า่ *** 

ชว่งบา่ย อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัในยา่นชอ้ปป้ิงใหญข่องมหา
นครปารสี 



คํ่า  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม IBIS PORTE D’ITALIE หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่ว - ชอ้ปป้ิง เต็มวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบ CONTINENTAL บรกิาร
ชา, กาแฟ, ขนมปัง 

*** ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั  ลกูคา้เดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืรถ
สาธารณะ ลกูคา้ช าระคา่เดนิทาง-คา่เขา้ชมเอง อสิระอาหารกลางวนัและค า่ 
*** 

น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยระบบขนสง่สาธารณะ รถไฟ RERรถไฟMETRO 
รถบสัประจ าทาง คา่บตัรโดยสารไมร่วมในคา่บรกิาร โดยมหีัวหนา้ทัวรท์ีช่าํนาญ
การของบรษัิทฯ ใหคํ้าแนะนําในการเดนิทางและหรอืทา่นจะเลอืกแยกเทีย่วเป็นสว่นตัว 
ไดต้ามความตอ้งการ เชน่ เขา้ชมพพิธิภัณฑร์ะดับโลกในกรงุปารสี อาท ิพพิธิภัณฑล์ฟูร ์
พพิธิภัณฑด์อรเ์ซ ่พพิธิภัณฑน้ํ์าหอม 

- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แก่
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง 
แตปั่จจบุันเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลก
เป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อยา่ง
ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of 
the Rocks  ผลงานอันโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปั้น The Victory of 
Samothrace หรอื รปูปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีปูปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่
(Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้
พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมที่
นักทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da 
Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ฟูร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมี
นทิรรศการชัว่คราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็น
สถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคนชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง 
อาท ิหา้งแกลลอร ีลาฟาแยต หา้งแพรงตองส ์

- เทีย่วชมสวนสนกุยูโร ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland 
เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด โดยดสินยีแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรงุปารสีประมาณ 30 
กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วลัล ี
(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนือ้ที่
ทัง้หมดประมาณ 350 ไร ่ซึง่คณุจะไดพ้บตัวละครดสินยีท์ีค่ณุชืน่ชอบ อาท ิเชน่ มกิกี ้
เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลดด์ั๊ก (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกี
มากมาย โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ 
Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้
รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ  

- ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนนB์ateaux-Mouches มใีหบ้รกิารเรอืทอ่งเทีย่วหลายรปูแบบ 
แตท่ีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุคอื แบบเรอืเทีย่วชมทีว่ ิง่เป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชัว่โมง 



ระหวา่งทา่เรอืทีห่อไฟล (Eiffel Tower) กับทา่เรอืนอเทรอดาม(Nortre Dame) ซึง่จะ
ออกทกุๆ 30-40 นาท ีตลอดทัง้วนั  

- มหาวหิารนอทร-์ดาม อกีหนึง่สญัลกัษณ์สถานทีท่อ่งเทีย่วในกรงุปารสี ฝรั่งเศส ที่
อยูคู่ก่ับเมอืงปารสีมานานแสน๊นนาน เป็นหนึง่ในมหาวหิารทีใ่หญ ่และเป็นทีรู่จั้กกันมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกคา่ ไดร้ับการบรูณปฏสิงัขรณ์โดยสถาปนกิคนสําคัญของฝรั่งเศส 
คอื เออแฌน วยีอแล-เลอ-ดกุ เป็นมหาวหิารแรกทีส่รา้งสไตลก์อธกิ (Gothic) ถอืวา่เป็น
โบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงามมาก 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม IBIS PORTE D’ITALIE หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม แบบ CONTINENTAL บรกิารชา, กาแฟ, ขนม
ปัง 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล เพือ่ผา่นขัน้ตอนการทําคนืภาษี – เชค็บัตร
โดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

12.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 

วนัที ่6 กรงุเทพฯ 

06.00 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ปี ไมร่วมวซี่า ทา่นละ 15,000 บาท*** 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้
ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้  ๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 



หมายเหต ุ

** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 25 ทา่น แตท่า่นประสงคท์ีจ่ะเดนิทางอัตราคา่บรกิารอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง (ไมตํ่่ากวา่ 25ทา่น) 

** โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลัก 

  

อตัรานีร้วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป- กลับสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 %(20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตาม
กรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

- คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 



- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% (สําหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คา่ทปิพนักงานขับรถและมัคคเุทศก ์1,700 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทางขอเก็บรวมในสว่นทีเ่หลอื 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 

- ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 45 วนั กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั หักคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํากรุ๊ป
ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่นและ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางใน
คณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนัหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้
ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไม่
สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนั
ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั๋วกับสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื
ใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นีบ้างสายการบนิไม่



สามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีท่าง
สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วนั 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทางและสําหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดที่
ทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตาม
กฎหมาย 

สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอ
ดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกับทาง
สถานทตู 

หมายเหตอุืน่  ๆ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก
ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4. หลังจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยืน่วซี่าฝร ัง่เศส 

เอกสารสําหรับการยืน่วซีา่ (ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มอืกับสถานทตู
ทกุกรณี) 

1. พาสปอรต์ ตอ้งอายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสําหรับประทับตราวี
ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกนหรอืประเทศอืน่ 
ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 



2. รปูถา่ยส ีพืน้หลังสขีาว(ไมใ่ชร่ปูขาวดําและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2นิว้หรอื 3.5x4.5เซนตเิมตรจํานวน 2 รปู 

ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกันทัง้ 2 รปู 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ 

5. สําเนาสตูบิัตร กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

o    กรณี เดนิทางกับบดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ตอ้งทําจดหมายยนิยอมโดยทีบ่ดิาหรอืมารดา
จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับทา่นใดทา่นหนึง่ได ้ 

o    กรณี เดนิทางกบับคุคลอืน่ ทัง้บดิาและมารดาตอ้งแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบ ุชือ่และ
ความสมัพันธข์องบคุคลนัน้กับครอบครัวดว้ย 

ยืน่เรือ่งทําจดหมายยนิยอม ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอื
ชือ่ พรอ้มประทับตรารับรองราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอืสําเนาบัตร
ประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิามารดา หยา่รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบ
มรณะ เพือ่เป็นการยนืยัน รวมถงึหนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม) 

6. สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

7. สําเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี 

8. หนังสอืรับรองการทํางาน 

o    พนักงานบรษัิท / ขา้ราชการ       หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท หรอืสงักัดทีท่า่นทํางานอยู ่
ฉบับจรงิ ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบ ุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางาน 
และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบ
กําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่
ของแตล่ะสถานทตู) 

o    เจา้ของกจิการสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน (กรณีธรุกจิสว่นตัวไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถา่ยสถานทีทํ่างาน
อยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o    นักเรยีน / นักศกึษาหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาหรอื ใบรับรองจบการศกึษาฉบับจรงิ 
ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

o    เกษียณอาย ุสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

o    ผูส้งูอายตุัง้แต ่70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้



9. รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์(Statement)ยอ้นหลัง 6 เดอืนลา่สดุ ควรเลอืกบัญชทีีม่กีารเขา้ออก
สมํ่าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่่ากวา่ 6 หลัก (ยอดเงนิ 100,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น)**สถานทตูไม่
รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนัและฝากประจําทกุกรณี** 

Ø กรณีออกคา่ใชจ้า่ยผูท้ีส่ามารถออกคา่ใชจ้า่ยใหก้ันได ้มดีังตอ่ไปนี้ 

o    มคีวามเกีย่วขอ้งกันทางสายเลอืด เชน่ พอ่แม ่พีน่อ้ง 

o    สามภีรรยาทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย (หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมาย
พรอ้มแนบเอกสารเพิม่เตมิ เชน่ สตูบิัตรบตุร สําเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีีอ่ยูเ่ดยีวกัน) 

o    บรษัิท ตอ้งมจีดหมายแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการ
เดนิทางในจดหมายดว้ย 

***หมายเหต:ุ ชือ่ในเอกสารทัง้หมดควรถกูตอ้ง และตรงกันตามหนา้พาสปอรต์ 

  

ขอ้มลูจองควิวซี่าเชงเกน้ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

 ***หมายเหต*ุ**   กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

 ชือ่ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................................... 

สถานทีเ่กดิ......................................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง.......................................................................................... 

วนัทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง.......................................................................................... 

วนัทีห่มดอายหุนังสอืเดนิทาง...................................................................................... 

สถานภาพ       โสด          แตง่งาน       แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

                   หมา้ย        หยา่ 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้
...................................................................................................................... 

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

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

รหัสไปรษณีย.์............................. 



โทรศพัท ์(บา้น)........................... 

มอืถอื ...................................... 

อาชพี             เจา้ของกจิการ       พนักงาน       ประกอบอาชพีอสิระ      เกษียณอาย ุ    

                   นักเรยีน               วา่งงาน         อืน่ๆ 

ชือ่บรษัิท/ชือ่โรงเรยีน 

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

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน 

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

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

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

โทรศัพท ์(สํานักงาน)......................................................  

โทรสาร .................................................................... 

อเีมล ์(สํานักงาน).......................................................... 

อเีมลส์ว่นตัว ............................................................... 

ทา่นเคยไดร้ับวซีา่เขา้กลุม่เชงเกน้ภายใน 3 ปี หรอืไม.่.......................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก..................................................................................... 

ทา่นเคยไดผ้า่นการสแกนลายนิว้มอื หรอืไม.่..................................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก..................................................................................... 

  

  

 


