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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ• สนามบนินานาชาตมิสักตั • กรงุปารสี   (-/-/-) 

05.30 น. พรอ้มกันที ่
โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้กท่กุทา่น 

09.10 น. ออกเดนิทางสู ่ โดยเทีย่วบนิที ่WY818 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.05 น. เดนิทางถงึ  (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 
14.10 น. ออกเดนิทางสู ่ เทีย่วบนิที ่WY131 
19.45 น. เดนิทางถงึ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมือ่งหลวงสดุโรแมนตกิของประเทศฝร่ังเศส หนึง่ในจุดหมายปลายทางใน
ฝันของใครหลายๆ คนทีแ่มก้ระทั่งชาวฝร่ังเศสทีอ่าศัยอยูน่อกเมอืงหรอืตา่งจังหวัด หรอืตา่งแควน้แดนไกล 
กลา่ววา่ตราบใดทีม่ลีมหายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารสีสกัครัง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม
ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน
แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

วนัทีส่อง พระราชวงัแวรซ์ายส ์• เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่• ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน  (เชา้/เทีย่ง/เย็น )                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม หนึง่ในพระราชวังทีม่ี

คนพดูถงึมากทีส่ดุและยงัเป็น1ใน7สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจบุันอกีดว้ยแตเ่ดมินัน้เป็นเพยีงเมอืงเล็กๆที่

พระมหากษัตรยิร์าชวงศบ์รูบ์งโปรดมาลา่สตัวเ์ทา่นัน้ แตเ่มือ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 ครัง้ทรงพระเยาวเ์สด็จตาม
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พระราชบดิามาล่าสัตว์ทรงโปรดพื้นที่บรเิวณนี้มาก เมือ่ทรงขึน้ครองราชยน์จงึมพีระราชด ารัสใหส้รา้ง

พระราชวังแหง่ใหมแ่ทนพระราชวังลฟูทท์ีก่รงุปารสี โดยมพีระราชประสงคใ์หเ้ป็นพระราชวังทีส่วยงามทีส่ดุ

ในโลกภายในพระราชวังนัน้ประกอบไปดว้ยหอ้งหับถงึ700 หอ้ง มภีาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลัก

ถงึ 15,034 ช ิน้ ไฮไลท์ส าคัญของพระราชวังแห่งนี้คงหนีไม่พน้หอ้งกระจกซึง่บรเิวณผนังดา้นขวานั้น

ประดับดว้ยกระจกฉาบปรอทมากถงึ 17 บาน แต่ละบานมปีระกอบดว้ยกระจก 21 แผ่น ซึง่ในสมัยกอ่นนัน้

กระจกเป็นสิง่ทีม่รีาคาสงูมาก เทยีบเทา่ทองค าเลยทเีดยีว ซึง่หอ้งกระจกแห่งนีย้ังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการลง

นามสนธสิญัญาสงบศกึในสงครามโลกครัง้ที ่1 ระหวา่งฝ่านสมัพันธมติร และฝ่ายจักรวรรดเิยอรมนั ในวันที ่

11 พฤศจกิายน ค.ศ.1918 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดัง

มากมายกว่า 70 รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสนิคา้ชัน้น าต่างๆ มากมาย เช่น 

Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, 

Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อสิระ

ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย

พเิศษ !! พาทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้แซน ชมบรรยากาศรอบเมอืงปารสี เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น 1 ใน เมอืงทีโ่ร

แมนตกิที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนัน้จะผ่านสถานที่ส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น 

สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พพิิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 

กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาปารสี 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พรอ้มเมนพูเิศษ หอยเอสคาโก ้ตน้ต าหรบัฝร ัง่เศส 

ทีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมี

เทศกาล) 

วนัทีส่าม อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี      (เชา้/-/-)                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทีม่คีรอบคลมุอยูท่ ัว่กรงุปารสีท ัง้รถไฟใตด้นิ

รถเมล ์หรอื รถTAXI  (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัรโดยสาร) 

ท่านสามารถเดนิทางสู่ ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอีก

สถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทาง

โดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La 

Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มี

เนื้อทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร ่ซึง่คุณจะไดพ้บตัวละครดสินยีท์ีคุ่ณ

ชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดั๊ ก 

(Donald Duck ), กูฟ ฟ่ี  (Goofy) ตั ว ล ะค รอื่น ๆอีก ม ากมาย 

โดยดสินีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland 

park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย

เครือ่งเล่นต่างๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของที่ระลกึ  (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัร Disneyland 

โดยทา่นสามารถซือ้ต ัว๋ออนไลนไ์ดท้ีห่นา้เว็บไซตข์อง Disneyland Paris) คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้

โดยประมาณ 45 - 70 ยโูร/พารค์/คน 
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หรือเดนิเที่ยวชม ย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนต์

เสน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถงึขดีสุด 

ชมววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร์ 

(Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดด

เด่นของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหล่าศลิปินทีว่าด

รูปอยูใ่กล ้ๆ  ชมมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de 

Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธกิที่

งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลาย

แหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที่

ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ีองัตัวเนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรที่

ศนูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย  

(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
ทีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบ
นัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์
หรอืมเีทศกาล ) 

วนัทีส่ ี ่ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์• รา้นเบนลกัซ ์• จตัรุสัทรอกาเดโร • ถา่ยรปูหอกบัไอไฟล • ประตชูยั

อารก์เดอทรยีงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ • จตัรุสัคองคอรด์ • แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

                     (เชา้ / - / - )          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่  อดตี

พระราชวังหลวงทีปั่จจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บและจัดแสดงสมบตัลิ ้าคา่

กว่า 35,000 ช ิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา่, มาดอนน่า ออฟ เดอะ 

ร๊อค, ภาพวาดพระราชพธิปีราดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน, รูป

ปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวนัิสแห่งมโิล เป็นตน้  จุดเด่นของ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั ้นคือพีระมิดแกว้ที่เป็นทางเขา้ดา้นหนา้ ที่

ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนกิชือ่ดังชาวจนี-อเมรกิัน  พาท่านเดนิไปยัง  

รา้นคา้ปลอดภาษีทีม่ทีัง้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา น ้าหอม เครือ่งส าอาง และเครือ่งประดับใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยัง อาคารขนาด

ใหญส่รา้งขึน้เพือ่จัดนทิรรศการ งานแสดงศลิปะตา่งๆ อยูบ่นเนนิเขาตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มหอไอเฟล เป็นจดุชม

หอไอเฟลแบบมุมกวา้ง และอยู่คนละฝ่ังของแม่น ้ าแซน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อเก็ บภาพ

บรรยากาศของหอไอเฟล 

ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพทีท่า่นจะสามารถเห็น  ไดอ้ยา่งไมม่อีะไรมาบดบงั โดยหอสง่

สัญญาแห่งนี้นั ้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาด

ไม่ไดด้ว้ยประการทัง้ปวง แต่ดว้ยลักษณะที่แปลกตา สรา้ง

ความไมคุ่น้เคยตอ่ชาวปารสี ถงึขนาดมกีารเรยีกรอ้งใหร้ือ้ทิง้

หลังจากงานสิน้สุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพสิูจน์ตัวเอง

และลบค าสบประหมา่ จนกลายเป็นสถานทีแ่รกๆ ทีเ่มือ่มคีน

พดูถงึปารสี 

 

 หอไอเฟลถือเป็นความกา้วหนา้ทางวศิวกรรมอย่างกา้วกระโดด ดว้ยความสูงถงึ 324 เมตร จงึท าให ้

โครงสรา้งเหล็กแหง่นีเ้คยเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลก และเป็นตน้ก าเนดิของการสรา้งตกึสงูและหอคอยอกีมากมาย 

จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปกับ วงเวยีนทีเ่ชือ่มถนน12 เสน้ของ

ปารสีไว ้โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นสดุดทีหารฝร่ังเศสทีร่่วมรบในสงครามตา่งๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลยีน 

เนือ่งจากเริม่สรา้งในรัชสมยัของพระองคห์ลังไดรั้บชยัชนะในสงครามยทุธการทีเ่อาสเทอรล์ทิซ ์เมือ่วันที ่2 

ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนัน้ ประตูชยัแหง่นี้ก็ยังเป็นทีฝั่งศพทหารนรินามในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 

อกีดว้ย 
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ถัดไปไม่ไกลน่ันคอื  ถนนที่ไดช้ือ่มาจากสวนสวรรคข์องเหล่า

เทพปกรนัมกรกี ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของการขยายพืน้ทีส่วยหยอ่มของพระราชวังตยุเลอร ีโดยเมือ่ครัง้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสยโุรป ทรงมพีระราชด ารัสใหน้ ารปูแบบถนนช็องเซ

ลเีซ มาสรา้งเป็นถนนพระราชด าเนนิกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเชา่พืน้ทีบ่นถนนแห่งนี้มี

มูลค่าสูงที่สุดในยุโรป น าท่านชม 

สรา้งในสมยัพระเจา้หลยุสท์ี ่15 นอกจากโอเบลสิกส์งู 23 เมตร อายกุวา่ 3,000 ปี เป็นจัตรัุส

กลางกรุงปารสีทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรท์ัง้สงครามกลางเมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของ

ฝร่ังเศส จัตรัุสแหง่นีม้จีดุเดน่ทีส่ าคัญคอื เสาหนิโอเบลสิก ์(Obelisk) ซึง่มอีายกุวา่ 3,500 ปี ถกูสรา้งขึน้

ในสมัยของฟาโรหท์ตุโมสที ่3 เดมิเคยตัง้อยูใ่นมหาวหิารคารนั์ก ลักษณะเป็นเสาหนิขนาดใหญท่ีม่จีุดเด่น

เป็นเสาปลายแหลม แกะสลักจากหนิแกรนติสชีมพู ความสงูของมันคอื 23 เมตรน ้าหนัก - 230 ตัน ทัง้สี่

ดา้นถกูปกคลมุดว้ยอกัษรอยีปิตโ์บราณเพือ่ยกยอ่งฟาโรหร์ามเสสที ่2 และรามเสสที ่3  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุม

โลก ในหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่จกลางกรงุปารสี ณ 

 เปิดท าการครัง้แรกเมือ่ปี 

ค.ศ.1912 เดมิเป็นรา้นคา้เล็กๆบนถนนลาฟาแยตต ์และหา้งแห่งนี้

เป้นที่นยิมเป็นอย่างมาจงึไดม้กีารขยับขยายพืน้ที่ใหใ้หญ่ขึน้ ซึง่

หา้งแห่งนี้มีลักษณะที่โดดเด่นอย่างมาก ภายในตกแต่งอย่าง

สวยงามโดยเฉพาะตัวหลังคาจะเป็นหลังคาโดมขนาดใหญ่ สรา้ง

ดว้ยโครงเหล็กประดับไปดว้ยกระจกสีมลีวดลายสไตล์อาร์ตนูโว ตัวอาคารใชปู้นปั้นแกะสลักตกแต่ง

โดยรอบอยา่งสวยงาม 

ค า่ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

17.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่

   

21.35 น. ออกเดนิทางกลับ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY132 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีห่า้ สนามบนินานาชาตมิสักตั • สนามบนิสวุรรณภมู ิ    (- / - / - ) 

06.40 น. เดนิทางถงึ (เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 
08.50 น. ออกเดนิทางสู ่ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY815 
18.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานทีใ่นยโุรปอาจ

ปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรงุ หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิรม์กอ่นท าการ

จอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่ม
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เดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลา

และสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปีพกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น
(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

21 – 25 ต.ค. 65 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

18 – 22 พ.ย. 65 25+1 45,999 45,999 44,999 5,500 

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 25+1 51,999 51,999 50,999 7,500 

15 – 19 ม.ค. 66 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

12 – 16 ก.พ. 66 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

5 – 9 ม.ีค. 66 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

กรณทีีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้หกัออกจากค่าทวัร์ 20,000 บาท 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณทีีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ลกูคา้จะตอ้งเพิม่เงนิเป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

 ค่าน ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 
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 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยี

ทรพัยส์นิส่วนตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ (จ่ายตามจริงหน้างาน โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลเรื่องรวบรวมและแปลเอกสารพร้อมอ านวยความสะดวกใน

วนัยื่น) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเข้าเมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 25,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั 

จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณยีกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณเีจบ็ป่วย : 

 กรณเีจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่น การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป 

แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
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 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณ ี

กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไมผ่่านการพจิารณา  

 ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซ่ีา ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไมผ่่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถ้า

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละ

สายการบนิ) ถา้ยงัไม ่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

 ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหาก

ท่านไมป่รากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100%  

 ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมูกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง

ของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บรษิทัจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ัง่ครบ 10 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทตู เนื่องจากบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสาร

ต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 

20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซ่ีาเดีย่ว ซึง่ทาง ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง 

ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผู้ก าหนด ท่านทีม่คีวามประส งค์จะยื่นวซ่ีา

ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บรษิทัทวัรเ์ป็น

แต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(10 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของท่าน 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณผีูร้่วมเดนิทางในคณะไมผ่่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 10 ท่าน ทางบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าใชจ้่าย

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

 กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทัง้หมด 
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โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 

หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่อ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ย

เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภมูภิาคทีม่อุีณหภมูติ ่า จะมบีรกิารเครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเท่านัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึ่ง

อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้

จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอืใน

กรณทีีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ี่

จะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter 

Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 
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 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหมก่่อนท าการจองทวัร ์ 

 กรณมี ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือ

การควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 
ทางบริษทัฯจะถือวา่ ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าฝรัง่เศส 
เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ในส่วนทีเ่ป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไมต่อ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั จะต้องเหลอือายุการใชง้านเดนิทางไป และกลบัไมน้่อยกว่า 180 

วนั และมหีน้าว่าง 2 หน้า (ส าหรบัวซ่ีาสติก๊เกอร)์ พรอ้มส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง 2 ชุด  

 
 

 

 

 

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบคุคลทัว่ไป (สีเลือดหม)ู เท่านัน้ 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบคุคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตวัจริง ถา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ระยะเวลาไมเ่กนิ3 ปี  

ตวัอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

 

1. หนังสือเดินทาง 
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รปูถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รปู ทีม่พี ืน้หลงัสขีาว (ไมเ่กนิ 6 เดอืน) หา้มซ ้ากบัรปูถ่ายทีเ่คยท าวซ่ีา ภาพใบหน้าตอ้งชดัเจน ไมใ่ส่หมวก,ไมใ่ส่แว่นและ

คอนแทค็เลนส,์ไมย่ิม้เหน็ฟัน และหา้มตกแต่งภาพใดๆทัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าตัง้แต่ศีรษะจรดคาง  
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไมเ่กนิ 3 เซนตเิมตร 

ตวัอย่างขนาดรปูถ่ายท่ีตรงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
3.2 หากออกค่าใชจ้่ายใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบุ้คคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ และตอ้งขอจากธนาคารไมเ่กนิ 7 วนัก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
**หมายเหตุ** ผูส้มคัรควรเลอืกใชบ้ญัชอีอมทรพัยท์ีม่เีงนิอยู่ในบญัชไีมต่ ่ากว่า 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมดุบญัชธีนาคารตวัจรงิ และเตรยีมไปในวนัทีย่ ืน่วซ่ีา 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุา

แจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รปูถ่ายสี 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
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4.1 ส าหรบัเจ้าของกิจการ  

ตอ้งมสี าเนาหนงัสอืรบัรองทะเบยีนพาณชิย ์ ส าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั(อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน) ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรบัท่านท่ีท างานบริษทั กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชือ่ของสถานฑตู 
ตอ้งระบวุนัลาใหค้รอบคลุมตลอดชว่งการท่องเทีย่ว ต าแหน่ง และอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั (ระยะเวลาของหนงัสอืรบัรองตอ้งไมเ่กนิ 1 เดอืน) ตอ้งมี
ตราแสตมป์จากบรษิทัและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรบันักเรียน หรือนักศึกษา 
ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจุบนัก าลงัอยู่ระหว่างการศกึษาเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 สตูบิตัร(กรณเีดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

 ตวัอย่าง Bank Statement ท่ีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอย่าง Bank Guarantee ท่ีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตวั 
 

6. กรณีเดก็อายไุม่ถึง 18 ปี 
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6.1 สตูบิตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 
6.2 กรณเีดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งยืน่หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  
6.3 กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งขอจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยที่

บดิา หรอืมารดา ผูไ้มไ่ดเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ความจ านงเพือ่อนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ หรอื

เขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และลงตราประทบัจากราชการอย่างถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการ

พิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยดุนักขตัฤกษ์ และวนัหยดุของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่า

ก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิ้น  บรษิัทเป็นเพยีงตวัแทนทีค่อยอ านวย

ความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านัน้ ขอ้มลูและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณทีี ่VISA ไมผ่่านทุกกรณี 

*** 

 

ข้อมลูค าร้องขอย่ืนวีซ่า (โปรดระบุข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่า 

1.) ข้อมลูเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผูเ้ดินทาง  

       ชือ่และนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมลูของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

 หย่า          หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคู่สมรส 
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ชือ่และนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมลูของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชือ่บรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

 มวีนัทีอ่อกวซ่ีา และวนัทีห่มดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายุวซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายุวซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายุวซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายุวซ่ีา  ___________________ 

 

 ไมเ่คยมวีซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ้่ายเอง    มผีูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้  ระบุชือ่   ความสมัพนัธ ์   


