
 
HASHTAG PARIS [TG] 6D3N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม  

- บนิตรงโดยสายการบนิไทย กรงุเทพ-ปารสี-กรุงเทพ ไมเ่สยีเวลาเปลี�ยนเครื�อง  

นํ �าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

- ปารสี   พระราชวงัแวรซ์ายส ์หอไอเฟล ประตชูยั พพิธิภณัฑล์ฟุว ์  

- อสิระชอ้ปปิ�งจใุจ  ถนนชองป์เอลเิซ ่หา้งแกลอรี�ลาฟาแยตต ์

  

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,500 บาท และคา่ทปิ 1,700 บาท) 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  กรุงเทพฯ – ปารสี – เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชมเมอืงปารสี - หอไอเฟล-
ประตชูยั- ถนนชองป์เอลเิซ ่- พพิธิภณัฑล์ุฟวร ์

3  ปารสี ยา่นมงมารต์ - อาหารกลางวนั - อสิระ เที�ยวชมเมอืง-ชอ้ปปิ� ง 

4  อสิระทอ่งเที�ยว-ชอ้ปปิ� ง เต็มวนั 

5  
สนามบนิชารล์ส ์เดอ โกล – กรงุเทพฯ 

  

6  
กรุงเทพฯ 

  



 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

13 - 18 Nov 2018  39,991  39,991 38,991 15,000 6,500 

20 - 25 Nov 2018  39,991  39,991 38,991 15,000 6,500 

04 - 09 Dec 2018  39,991  39,991 38,991 15,000 6,500 

11 - 16 Dec 2018  39,991  39,991 38,991 15,000 6,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

21.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิชั �น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย
แอรเ์วย ์                              เจา้หนา้ที�จากทางบรษัิทฯ อํานวยความสะดวกดแูล
เรื�องการเชค็บัตรโดยสารและสมัภาระตา่งๆ 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารสี – เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชมเมอืงปารสี - หอไอเฟล-
ประตชูยั- ถนนชองป์เอลเิซ ่- พพิธิภณัฑล์ุฟวร ์

00.05 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุปารสีประเทศฝร ั�งเศส โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG930 

06.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชารล์ส เดอ โกลล ์ผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง
และตรวจรบัสมัภาระแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์เพื�อนําทา่นเขา้ชม
ภายในของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์พรอ้มฟังบรรยายจากมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น เพื�อใหท้า่น
ไดท้ราบถงึประวัตแิละความหมายของผลงานศลิปะที�ตกแตง่อยูใ่นแตล่ะหอ้งเดนิผ่าน
หอ้งทอ้งพระโรงกระจก Hall of Mirror ที�สวยงาม อันเป็นสถานที�พระยาโกษา ทตูเอก
จากกรงุศรอียธุยาเขา้เฝ้าพระเจา้หลยุสท์ี� 14 และยงัเป็นหอ้งที�เซน็สนธสิัญญาแวรซ์ายน์ 
หลงัสงครามโลกครั �งที� 1 จากนั�นใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ภายในเขตอทุยานและบรเิวณ
รอบๆพระราชวงั 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บาย  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี ผา่นชมและแวะถา่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ที�เป็นสถานที�
สําคญัๆในกรุงปารสี เชน่ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ�งเป็นสญัลักษณ์ของประเทศ
ฝรั�งเศส และยังเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�มชีื�อเสยีงที�สดุในโลก (หมายเหต ุ: ราคาทวัรน์ี�ไมร่วม
คา่ขึ�นลฟิทข์องหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัร)์ ประตชูยั(ARC DE 
TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานที�สําคญัในกรงุปารสี ดงัคําพดูที�วา่ “ถนนทุกสายมุง่สู่

ประต”ู ตั �งอยูก่ลางจัตรุัสชารล์ เดอ โกล หรอื เป็นที�รูจั้กกนัในนาม "จัตรุัสแหง่
ดวงดาว"  และนําทา่นอสิระชอ้ปปิ�ง ที� ถนนชองป์เอลเิซ ่ยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดงัของฝรั�งเศส
ที�ทกุทา่นไมค่วรพลาด มสีนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซื�อตามอัธยาศยั 
จากนั�นนําทา่นมาเดนิเลน่ ชมบรเิวณรอบนอกของ พพิธิภัณฑล์ฟุวร ์อดตี
พระราชวงัลฟูวร ์ที�ยิ�งใหญ่ที�สดุแหง่หนึ�งของโลก ที�สรา้งขึ�นในสมัยพระเจา้ฟิลปิป์ ออ
กสุต ์ในปี ค.ศ 1204 และมกีารตอ่เตมิปรับปรงุเรื�อยมาในหลายยุค หลายสมัย  รวมทั �ง 
ปิรามดิแกว้ขนาดยักษ์ ที�ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอเมรกินั-ไชนีส ที�ชื�อ  Ming Pei 



 
เพื�อใชเ้ป็นทางเขา้พพิธิภัณฑ ์ครอบคลมุเนื�อที�บนลานจักรพรรดนิโปเลยีน ใหเ้วลาทา่น
เดนิเลน่ถา่ยรปู หรอืชอ้ปปิ�งในชอ้ปปิ�งพลาซา่ชั �นใตด้นิของพพิธิภณัฑ ์ที�มรีา้นคา้
มากมาย หรอื ชอ้ปปิ�งหา้งปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีเลอืกซื�อสนิคา้ราคาพเิศษ อาท ินํ�าหอม 
เครื�องสําอางค ์กระเป๋าแฟชั�น สนิคา้แบรนดเ์นม นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งย่านถนนโฮลมาน 
ที� หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(GALERIES LAFAYETTE) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ให ้
ทุกทา่นไดช้อ้ปปิ�งกนัแบบเต็ม ๆ พบสนิคา้เทรนดป์ารสีลา่สดุ เชน่ LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถงึนํ�าหมอแบรนชื�อดงัที�มใีหท้า่นไดเ้ลอืก
ชมอย่างมากมาย และรา้นสนิคา้ 

ค่ํา  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั               

ไดเ้วลานดัหมาย นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 
4 ดาว 

   

วันที่ 3 ปารสี ยา่นมงมารต์ - อาหารกลางวนั - อสิระ เที�ยวชมเมอืง-ชอ้ปปิ� ง 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ ยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สัมผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละ
กลิ�นอายของวันวานที�ศลิปะในฝรั�งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจาก
ดา้นหนา้บันไดของ วหิารซคัเคอรเ์กอร ์วหิารสขีาวที�เป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเดน่
ของปารสี ที�ทา่นสามารถเขา้ชมภายในมหาวหิารที�สวยงาม มเีวลาใหท้่านเลอืกซื�อของ
ที�ระลกึหรอืนั�งจบิกาแฟ ชลิชลิสไตล ์ปารสี เซยีง เทอเรสตค์าเฟ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

ชว่งบา่ย อสิระชอ้ปปิ� ง บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดงัในยา่นชอ้ปปิ� งใหญข่อง
มหานครปารสี 

อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

   

วันที่ 4 อสิระทอ่งเที�ยว-ชอ้ปปิ� ง เต็มวนั 



 
เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยวโดยระบบขนสง่สาธารณะ รถไฟ RER รถไฟMETRO 
รถบสัประจําทาง 

(คา่บตัรโดยสารไมร่วมในคา่บรกิาร) โดยมหีัวหนา้ทัวรท์ี�ชํานาญการของบรษัิทฯ ให ้
คําแนะนําในการเดนิทางและหรอืทา่นจะเลอืกแยกเที�ยวเป็นสว่นตวั ไดต้ามความ
ตอ้งการ เชน่ เขา้ชมพพิธิภัณฑร์ะดบัโลกในกรงุปารสี อาท ิพพิธิภัณฑล์ฟูร ์พพิธิภัณฑ์
ดอรเ์ซ ่พพิธิภัณฑนํ์�าหอม 

-   พพิธิภัณฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์างศลิปะที�มชีื�อเสยีง เกา่แกท่ี�สดุ
แหง่หนึ�งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื�อปี 1793 ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่
ปัจจบุันเป็นสถานที�ที�จัดแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศลิปะที�ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็น
จํานวนมาก กวา่ 35,000 ชิ�น ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชื�อกอ้งโลก อยา่งภาพวาด
โมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 
Rocks  ผลงานอนัโดง่ดงัของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปั�น The Victory of Samothrace 
หรอื รูปปั�นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทัี �งมรีปูปั�นสฟิงซ ์(Sphinx), มมัมี� (Mummy) 
หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูร์
จะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิที�สรา้งขึ�นจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมที�นักทอ่งเที�ยวตอ้งไป
ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ และเป็นฉากที�มอียูใ่นในภาพยนตรเ์รื�อง The Da Vinci Code ซึ�ง
พพิธิภัณฑล์ฟูร ์นอกจากจะมกีารตั �งแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั�วคราว
ตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานที�มี
นักทอ่งเที�ยวมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน ชอ้ปปิ�งในหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดงั อาท ิหา้ง
แกลลอร ีลาฟาแยต หา้งแพรงตองส ์

-   เที�ยวชมสวนสนุกยโูร ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็น
อกีสถานที�ซึ�งไม่ควรพลาด โดยดสินยีแ์ลนดต์ั �งอยู่นอกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร 
โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตวัเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La 
Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครั �งแรกในปี 1992 มเีนื�อที�ทั �งหมด
ประมาณ 350 ไร ่ซึ�งคณุจะไดพ้บตัวละครดสินยีท์ี�คณุชื�นชอบ อาท ิเชน่ มกิกี� เมาส ์
(Mickey Mouse), โดนัลด ์ดั�ก (Donald Duck ), กฟูฟี�  (Goofy) ตัวละครอื�นๆอกี
มากมาย โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ 
Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครื�องเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทั �ง
รา้นขายอาหารและของที�ระลกึ  

  

 -  ลอ่งเรอืแมนํ่�าแซนน ์Bateaux-Mouches มใีหบ้รกิารเรอืทอ่งเที�ยวหลายรปูแบบ แตท่ี�
เป็นที�นยิมที�สดุคอื แบบเรอืเที�ยวชมที�ว ิ�งเป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชั�วโมง ระหวา่ง
ทา่เรอืที�หอไฟล (Eiffel Tower) กบัทา่เรอืนอเทรอดาม(Nortre Dame) ซ ึ�งจะออกทกุๆ 
30-40 นาท ีตลอดทั �งวัน  

- มหาวหิารนอทร-์ดาม อกีหนึ�งสัญลกัษณ์สถานที�ทอ่งเที�ยวในกรงุปารสี ฝรั�งเศส ที�อยูคู่่
กบัเมอืงปารสีมานานแสน๊นนาน เป็นหนึ�งในมหาวหิารที�ใหญ่ และเป็นที�รูจ้ักกนัมากที�สดุ
แหง่หนึ�งของโลกคา่ ไดร้ับการบรูณปฏสิงัขรณ์โดยสถาปนกิคนสําคญัของฝรั�งเศส คอื 
เออแฌน วยีอแล-เลอ-ดกุ เป็นมหาวหิารแรกที�สรา้งสไตลก์อธกิ (Gothic) ถอืวา่เป็น
โบสถท์ี�มสีถาปัตยกรรมที�งดงามมาก 



 
หมายเหต ุ  

ไมม่รีถโคช้บรกิาร  

ลกูคา้เดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืรถสาธารณะ ลกูคา้ชําระคา่เดนิทาง-คา่เขา้
ชมเอง   

ค่ํา  อสิระอาหารคํ�า ใหท้า่นเลอืกทา่นตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 5 
สนามบนิชารล์ส ์เดอ โกล – กรงุเทพฯ 

  
เชา  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ส ์เดอ โกล เพื�อผา่นขั �นตอนการทําคนืภาษี – เช็ค
บตัรโดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพื�อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

                 

12.30 น.     ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG931 

วันที่ 6 
กรุงเทพฯ 

  

06.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ     

หมายเหต ุ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชั �นกนั และโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื�องจากโรงแรมนั�น
ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกัน 

หมายเหต ุ



 
** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ�มเตมิ 

** ตั�วกรุ๊ป เมื�อออกตั�วแลว้เลื�อนไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลี�ยนแปลงตั�ว) 

**  ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 ทา่น แตท่า่นประสงคท์ี�จะเดนิทาง อัตราค่าบรกิารอาจมกีาร
เปลี�ยนแปลง (ไม่ตํ�ากวา่ 25ทา่น) 

** โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมขึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานี�รวม   

- คา่ตั�วเครื�องบนิไป - กลบัสายการบนิ ไทย ชั �นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คา่ภาษีนํ�ามันเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมที�พักตามที�ระบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครื�องดื�มทกุมื�อตามที�ระบุในรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชั�วโมงตอ่วนั) 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบุในรายการ 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง      

- คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละไม่เกนิ 1,500,000 บาท เงื�อนไขตาม
กรมธรรม ์

อตัรานี�ไมร่วม 

- คา่ธรรมเนียมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ ราคา 4,500 บาท 

- คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 - คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 - คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากที�รายการระบุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื�องดื�มที�
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (สําหรับกรณีที�ตอ้งการใบเสร็จเตม็รปูแบบ) 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์1,700 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมใน
สว่นที�เหลอื 



 
- คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจที�จะตอบแทนเป็นสนินํ�าใจในการบรกิาร 

คา่ทปิอื�นๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและชําระเงนิ 

ชําระคา่มัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตั �งแตว่ันที�ทา่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนั�นจะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัต ิชําระสว่นที�เหลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หักคา่มัดจํา 25,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 
วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละ
ปีใหม ่1 - 14 วนั) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึ�งจะเกดิขึ�นไดก้็ตอ่เมื�อไมส่ามารถทํา
กรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่ม
เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจัดหาคณะ
ทวัรอ์ื�นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยื�นขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามที�สถานทตูระบเุทา่นั�น (การอนุมัตวิซีา่ขึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนั�น) พรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีที�เอกสารของทา่นไมส่มบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครั�ง หากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการ
คนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็ามทา่น
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยว
ยังประเทศตามที�ระบเุท่านั�น การปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิ
วตัถปุระสงคใ์นการยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ั �งหมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไม่ผา่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนั
ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคดิคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั�วกบัสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั�วแลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตั�วเครื�องบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื
ใหท้า่นตามที�สายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทั �งนี�บางสายการบนิไม่
สามารถคนืคา่ตั�วเครื�องบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ที�ทาง
สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นที�เหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วนั 



 
ผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทาง และสําหรับทา่นที�ถกูปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยื�นวซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทั �งหมดที�
ทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเตม็จํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที�ดําเนนิการตาม
กฎหมาย 

สําหรบัผูเ้ดนิทางที�ทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย และทางบรษัิทฯ จะขอ
ดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื�องจากการยื�นวซีา่จะถกูระบุเป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทาง
สถานทตู 

หมายเหตอุื�นๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเที�ยวบนิรวมถงึในกรณีที�
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีี�สดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาทที�ไม่คงที� และกรณีที�สายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่นํ�ามนัเพิ�มหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ
เพิ�มเตมิจากราคาที�กําหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ี�ผูเ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.   เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงื�อนไขตา่งๆ ตามที�ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยื�นวซีา่ฝร ั�งเศส 

เอกสารสําหรบัการยื�นวซีา่ 

(ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ�วมอืกบัสถานทตูทุกกรณี) 

1. พาสปอรต์ ตอ้งอายไุม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสําหรับประทบัตราวี
ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกนหรอืประเทศอื�น 
ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

2. รูปถา่ยส ีพื�นหลงัสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวดําและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิ�ว หรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตร จํานวน 2 รปู 



 
ควรมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทั �ง 2 รปู 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น 

4. สําเนาบตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ 

5. สําเนาสูตบิตัร กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบูิรณ์ 

o    กรณี เดนิทางกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึ�ง ตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิาหรอืมารดา
จะตอ้งไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัทา่นใดทา่นหนึ�งได ้

o    กรณี เดนิทางกบับุคคลอื�น ทั �งบดิาและมารดาตอ้งแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื�อ 
และความสัมพนัธข์องบุคคลนั�นกบัครอบครัวดว้ย 

ยื�นเรื�องทําจดหมายยนิยอม ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอื
ชื�อ พรอ้มประทับตรารับรองราชการอย่างถกูตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอืสําเนาบัตร
ประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิามารดา หยา่รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหย่า/ใบ
มรณะ เพื�อเป็นการยนืยัน รวมถงึหนังสอืรบัรองบตุรบญุธรรม) 

6. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล 

7. สําเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี 

8. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 

o    พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ       หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท หรอืสงักดัที�ทา่นทํางาน
อยู ่ฉบบัจรงิ ภาษาองักฤษเทา่น ั�น โดยระบุ ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบัุน, วนัเดอืนปีที�เร ิ�ม
ทํางาน และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยว หลงัจากนั�นจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงั
ครบกําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช ้

ชื�อของแตล่ะสถานทตู) 

o    เจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิทที�คดัไวไ้มเ่กนิ 
6 เดอืน (กรณีธรุกจิสว่นตัวไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถา่ยสถานที�ทํางาน
อยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o    นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานศกึษา หรอื ใบรับรองจบการศกึษา ฉบบัจรงิ 
ภาษาองักฤษเทา่นั�น 

o    เกษียณอายุ สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

o    ผูส้งูอายตุั �งแต ่70 ปีขึ�นไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางท่องเที�ยวได ้

9. รายการเดนิบญัชอีอมทรพัย ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืนลา่สุด ควรเลอืกบัญชทีี�มกีารเขา้
ออกสมํ�าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ�ากวา่ 6 หลัก (ยอดเงนิ 100,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น) **
สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนัและฝากประจําทุกกรณี** 

Ø กรณีออกคา่ใชจ้า่ย ผูท้ี�สามารถออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้มดีงัตอ่ไปนี� 



 
o    มคีวามเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืด เชน่ พอ่แม ่พี�นอ้ง 

o    สามภีรรยาที�จดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย (หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีน
จดหมายพรอ้มแนบเอกสารเพิ�มเตมิ เชน่ สูตบิตัรบตุร สําเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีี�อยูเ่ดยีวกนั) 

o    บรษิทั ตอ้งมจีดหมายแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตุผล
ที�จดัการเดนิทางในจดหมายดว้ย 

**หมายเหต:ุ ชื�อในเอกสารท ั�งหมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอรต์ 

ใบกรอกขอ้มลูพื�นฐานในการทาํวซีา่ 

** กรณุากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั�น!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพื�อความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยื�นวซีา่ใหท้า่นได ้

  

ชื�อ-นามสกลุ  ผูเ้ดนิทาง
ภาษาไทย  ......................................................................................................................
............. 

ชื�อ-นามสกลุ  ผูเ้ดนิทางภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 
............................................................................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ค.ศ. 
......................................................................................................................................
.................... 

เชื�อชาต ิ..............................  สญัชาต ิ..............................   สถานที�เกดิ 
.............................. ประเทศ .............................. 

สถานภาพ      โสด      หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

                        แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)      แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามา
แสดงดว้ย) 

                   *กรณุาระบ ุวนั/เดอืน/ปี ที�เปลี�ยนสถานภาพ 
.................................................................................................... 

ที�อยู ่ที�สามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีสถานทูตตดิตอ่ในชว่งระยะเวลาที�มกีารยื�นขออนุมัตวิซีา่ 

( ถา้ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัที�อยูปั่จจบุันคนละที�อยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด ) 
......................................................................................................................................



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

รหสัไปรษณีย ์ .............................. 

ทา่นอาศยัอยู่ในบา้นหลงันี�มาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดอืน                           

หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ที�ทํางาน 
................................................ 

มอืถอื ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 

E-Mail 
......................................................................................................................................
. 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทั �งหมด .........................เลม่               
หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
..................................................................................................................................... 

หนังสอืเดนิทางปัจจบุันเลขที� ................................. วันที�ออก.....................................หมดอาย ุ
...................................... 

ประเทศที�เคยเดนิทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดอืนปี ที�ไป รวมกี�วนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมาทา่นเคยเดนิทางเขา้กลุม่ประเทศในยุโรปหรอืไมแ่ละเมื�อใด โปรดระบุ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

วนัเดอืนปี ที�เคยเขา้ครั �งลา่สดุ 
......................................................................................................................................
..... 
รวมทั �งหมดกี�วัน 
......................................................................................................................................
........................ 

วตัถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
............... 

ทา่นเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย 



 
      เคย(เหตผุลในการปฎเิสธ) 
.......................................................................................................................... 

ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกี�ยวกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายตา่งๆ 

กรณีรับราชการอาท ิทหาร ตํารวจ และอื�น ๆ กรุณาระบยุศและสงักดัทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
(ถา้ทราบ) 

งานปัจจุบนัทําอาชพี , ตําแหน่ง ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
......................................................................................................................................
..................................................... 

ชื�อบรษัิทที�ทํางาน 
......................................................................................................................................
....................... 

โปรดระบุวนัที�เร ิ�มทํางาน 
......................................................................................................................................
........... 

ที�อยูข่องบรษัิทที�ทํางาน
......................................................................................................................................
............... 

เบอรโ์ทรศพัท ์
......................................................................................................................................
............................ 

อเีมลล ์
......................................................................................................................................
........................................ 

ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจําหรอืไม ่       ม ี  เงนิเดอืน...........................บาท      ไมม่ ี

ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด 
......................................................................................................................................
........ 

รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานที�ทา่นทํา 

ทา่นมรีายรับจากแหลง่อื�นๆหรอืไม่ รวมทั�งเพื�อนๆและ ครอบครัว  

     ม ี รายได.้...................... บาท               

     ไมม่ ี



 
ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีด 
......................................................................................................................................
.........   

ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ื�อบา้น , ที�ดนิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซื�อหุน้เลน่แชรห์รอืไม ่ 

       ม ี         

      ไมม่ ี

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดพรอ้มระบมุลูคา่รวม 
................................................................................................................ 

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่
.................................................................................... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่ 
.............................................................................................................................. 

ในการเดนิทางครั�งนี� ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้่าน 
.................................................................................................... 

ใครเป็นคนจ่ายคา่ใชจ้า่ย ตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม  คา่อาหาร 
............................................................................................... 

ถา้มคีนจา่ยใหท้า่น ไม่วา่จะเป็นบางสว่น หรอื ทั �งหมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร่
........................................... 

  

  

  

ประวัตขิองบดิา 

ชื�อของบดิา ................................................................... นามสกลุของบดิา 
.............................................................. 

วนั เดอืน ปีเกดิ ของบดิา ............................................... สถานที�เกดิของบดิา 
.......................................................... 

ประเทศที�เกดิ ........................................... เชื�อชาต ิ........................................ สญัชาต ิ
............................................ 

  

ประวัตขิองมารดา 



 
ชื�อของมารดา ............................................................... นามสกลุของมารดา 
........................................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ของมารดา............................................ สถานที�เกดิของมารดา 
....................................................... 

ประเทศที�เกดิ .................................... เชื�อชาต ิ........................................ สัญชาต ิ
................................................... 

  

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิหรอืกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มลูของคูส่มรสเกา่ดว้ย 

ชื�อ นามสกลุ ของ คูส่มรส ..................................................................... มอืถอื 
....................................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส 
..................................................................................................................................... 

เชื�อชาต ิ..................................................................... สญัชาต ิ
................................................................................. 

ที�อยูปั่จจบุันของคูส่มรส 
......................................................................................................................................
.... 

  โทรศพัทท์ี�บา้น ..................................................... 

ในกรณีที�มบีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิทกุคน 

ชื�อ นามสกลุ ของบุตร 
......................................................................................................................................
........ 

วนั เดอืน ปีเกดิของบตุร 
......................................................................................................................................
.... 

ปัจจบุันบุตรอาศยัอยูท่ี� 
......................................................................................................................................
........ 

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

  



 
ชื�อ นามสกลุ ของบุตร 
......................................................................................................................................
........ 

วนั เดอืน ปีเกดิของบตุร
......................................................................................................................................
...... 

ปัจจบุันบุตรอาศยัอยูท่ี� 
......................................................................................................................................
........ 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


