
 

 

รหัสทัวร FNT1901132 
ทัวรฝร่ังเศส ปารีส ตูร รูออง 8 วัน 5 คืน (EK) 
 
พระราชวังช็องบอร ปราสาทเชอนงโซ มงแซงตมิเชล ชมวิหารมงแซงตมิเชล ชมมหาวิหารรูอ็อง 

ถนนชองป�เอลิเซ หอไอเฟล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส 
18.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 

เคานเตอร T ประตู 8-9    
เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมเีจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแกทาน 

08.15 น. ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ 
EK373/EK101 

 
วันที่สอง ปารีส – พระราชวังช็องบอร – ปราสาทเชอนงโซ – ตูร 
07.05 น.   (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ....หลังผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู ลุมแมน้ําลัวร เพ่ือนําทานเดินทางสู พระราชวังช็องบอร 

(CHÂTEAU DE  CHAMBORD) (176 กม.) มีแมน้ําสาย
ยาวที่สุดของฝร่ังเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝم�งมี
ปราสาทหรือชาโต ของกษัตริยและเช้ือพระวงศ ในจํานวน
ทัง้หมดปราสาทชองบอรด นับเปนความปรารถนาสูงสุดของ
นักทองเที่ยว พระเจาฟรองซัวสท่ี 1 ทรงโปรดใหสรางข้ึนในป

ค.ศ.1519 หลังนําทัพไป ชนะอิตาลีท่ีเมืองมิลาน เพ่ือไวรับรองพระสหาย และไว
เปนที่ประทับเม่ือมาลาสัตว… 

เท่ียง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทเชอนงโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) 

(56 กม.) สรางบน  ฝم�งแมน้ําแชรและ
สรางมากอนหนาที่จะมีหลักฐาน ทาง
เอกสารเม่ือศตวรรษที่11 ออกแบบโดย
ฟลแบรตเดอลอรม สถาปนิกเรอเน 
ซองส ตระกูลเมเนียร ลักษณะของ
สถาปตยกรรมของเชอนงโซ เปนแบบ
ผสม ระหวางสถาปตยกรรมกอธิคและสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน ลานดาน 
หนาวางแบบลานปราสาทยุคกลางลอมรอบดวยคูน้ํา ประตูทางเขาขนาดใหญทํา 
จากไมแกะสลัก ดานในเปนชาเปล โดดเดนดวยหนาตางประดับกระจกสี,หอง 



 

 

บรรทม,หองกรีนเปนลักษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส หองรับรอง,หอง 
บรรทมพระเจาฟรองซัวสท่ี1,หองพระเจาหลุยสท่ี14 

 นําทานเดินทางสู เมืองตูร (TOURS) (35 กม.) เมืองใหญที่สุดในลุมแมน้ําลัวร
และมีประวัติยาวนานต้ังแตสมัยจักรวรรดิโรมัน คร้ังหน่ึงเคยถูกยกใหเปนเมือง
หลวงของฝร่ังเศสในสมัยของพระเจาหลุยสท่ี 11 ปจจุบันเปนเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงทางดานภาษา วรรณคดีและกฎหมาย... 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก IBIS STYLES TOURS หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ตูร - แซงตมิเชล - รูออง 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู มงแซงตมเิชล (MONT SAINT MICHEL) 
เกาะกลางน้ันขนาดเล็กในแควนนอรมังดี เปนสถานท่ีทองเที่ยว
ยอดนิยมอันดับตนๆ ของฝร่ังเศส เปนรองเพียงแคหอไอเฟลและ
พระราชวังแวรซายสเทาน้ัน เกาะมงแซงตมิเชลน้ันเปนเกาะท่ีมี
ขนาดไมใหญดวยเสนรอบวงรอบเกาะเพียงแค 960 เมตรเทาน้ัน 
ตัวเกาะเปนหินแกรนิต โดยจะมีถนนเช่ือมระหวางแผนดินใหญไป
ยังเกาะ ทําใหสะดวกในการเดินทางมากย่ิงข้ึน ประวัติศาสตรของ

เกาะน้ีเร่ิมมาต้ังแตชวงตนศตวรรษที่ 8 จนถึงปจจุบันบนเกาะก็ยังคงรักษาความ
เกาแกของยุคกลางเอาไวใหเราไดเห็นกันอยู  

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 
บาย นําทานชมวิหารมงแซงตมิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) *.*.*. ไมรวม

คาเขาชม *.*.*. วิหารท่ีเปนจุดเดนของเกาะช่ือเดียวกัน สามารถเห็นไดต้ังแตไกล
ดวยยอดจ่ัวสูง แรกเร่ิมเดิมทีวิหารไดสรางข้ึนต้ังแตศตวรรษที่ 10 กอนจะมาเสร็จ
เรียบรอยในป 1532 เปนวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่สวยงดงาม
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค อีกหน่ึงจุดเดนของวิหารน้ีก็คือรูปปم�นของอัครทูต
สวรรค มิคาเอลที่อยูบนยอดวิหารเปนเหมือนผูมาโปรดและปกป�อง ดานในวิหารก็
สวยสงาไมแพภายนอกดวยโถงใหญที่หลังคาสูงและตกแตงอยางวิจิตรตามสไตล
โกธิค ท้ังวิหารและเกาะมงแซงตมิเชลน้ีไดถูกยกใหเปนโบราณสถานแหงฝร่ังเศส
และข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกไปในป 19799    
นําทานเดินทางสู เมืองรูออง (ROUEN) (297 กม.) เมืองหลวงของแควนมังดีบน
ฝم�งแมน้ําแซนน .... 



 

 

ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ํา 
ท่ีพัก  QUALY HOTEL ROUEN หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี  รูออง - ปารีส - ชมเมือง  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน ชมมหาวิหารรูอ็อง (ดานหนา) (ROUEN 
CATHEDRAL) โมเนตไดวาดภาพวิหารแหงน้ีใน  ชวงเวลาที่
ตางกัน โมเนตเปล่ียนผาใบท่ีใชวาดผืนแลวผืนเลา แสงที่สาดสอง
บนวิหารก็เปล่ียนตามไปดวยภาพเขียนคอลเล็คช่ันน้ีมีทั้งหมด 28 
ภาพ จากน้ันไปชมสถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองคือโบสถ
โจน ออฟ อารค ซ่ึงเปนสถานท่ีที่ โจน ออฟ อารคถูกเผาทั้งเปน 

วีรสตรีของฝร่ังเศสถูกตัดสินใหประหารชีวิตดวยการเผาท้ังเปนเม่ืออายุไดเพียง 19 
ป เดิมบริเวณน้ีเปนตลาดเกา 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
บาย  นําทานเดินทางกลับสู เมืองปารีส (PARIS) (142 กม.)  มหานครที่เปนศูนยกลาง

อํานาจของยุโรปในยุคลาอาณานิคม ผานชม ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE 
TRIOMPHE) ผานถนนชองป�เอลิเซ (CHAMPS ELYSEES) ที่ผูคนหลงไหลใน
แฟช่ันท่ัวโลกตองมาเยือนแหงอนาคตดวยเคร่ืองเลนอันทันสมัย STAR TOUR 
หรือชมภาพยนต 360 องศาที่จัดแสดงไวอยางนาชม  
นําทานถายภาพคูกับหอไอเฟล (EIFFEL 
TOWER) หน่ึงในสัญลักษณสําคัญของ
ประเทศฝร่ังเศส โดยหอน้ีจัดวาเปน
สัญลักษณแหงอนุสาวรียท่ีสูงที่สุดในโลก  
นําทานชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของมหา
นครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทางของหอ
ไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผานชมจัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA 
CONCORDE) ท่ีมี เสาโอเบลิสก (OBELISK) ท่ีนโปเลียนนํามาจากวิหารในลัก
ซอรของประเทศอียิปต เม่ือคร้ังที่นโปเลียนพิชิตอียิปต ไดต้ังตระหงานอยูยังลาน
ประหารชีวิตผูตอตานการปฏิวัติ และสถานทีต้ั่งเคร่ืองกิโยตินประหารพระเจา
หลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (หอยเอสคารโกร+ไวน+สเต็ก)  
ท่ีพัก  IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หา  ปารีส - ลองเรือ - ชอปปم�ง 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  นําทานเดินทางสู ทาเรือเพ่ือลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีสําคัญ
คูบานคูเมืองริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความงดงามของโบราณสถานและอาคาร
เกาแก สรางข้ึนตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองส ซ่ึงไดรับการอนุรักษดูแลเปน
อยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพท่ี

รวมกันสรรสรางใหนครปารีส ช่ือวาเปนนครที่มีความ
งดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก (ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซน
ข้ึนสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุด
งาน เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถ
ดําเนินการได)  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

*.*.*.  
ท่ีพัก  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก  ปารีส - ดูไบ - ประเทศไทย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 *.*.*. อิสระพักผอนตามอัธยาศัย *.*.*.  
 นําทุกทานชอปปم�งสินคา Duty Free รานคาที่มากมายดวยสินคาช้ันนําจากแบ

รนดดัง ในราคาปลอดภาษี ไมวาจะเปนน้ําหอม เคร่ืองสําอาง นาฬิกา 
เคร่ืองประดับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปน Armani, Calvin Klein, 
Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใหเลือกซ้ือ 
อิสระเดินเลนบนถนนชอมป�เอลิเซ (CHAMPS ELYSEES) ท่ีโดงดังมากดวยราน
รวงตางๆ อิสระใหทานชอปปم�งสินคา อาทิ น้ําหอม, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทา, 
เคร่ืองสําอาง และอ่ืนๆ 

ท่ีพัก  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด  ประเทศไทย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
13.40 น. (เวลาทองถ่ิน) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินเอ
มิเรตส(EK) โดยเท่ียวบินที่ EK 



 

 

  EK…./EK…. 
 
วันที่แปด  ประเทศไทย 
05.50 น.  (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 
 
อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียว
เพ่ิม 

11-18 ก.ย. /  
25 ก.ย. – 2 ต.ค. / 2-9 ต.ค. 
23-30 ต.ค. / 26 ต.ค.-2 
พ.ย. 
6-13 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 
1-8 ธ.ค. / 4-11 ธ.ค. 

44,999 8,500 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน



 

 

กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 



 

 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คา SERVICE CHARGE 60 EURO PER PERSON 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม

สามารถมาตามกําหนดได กรณี 
ถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  

 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 



 

 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่
ทานย่ืนวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…



 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 



 

 

บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา 
ณ ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 

จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู



 

 

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฝร่ังเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา TLS Contact (สาทรซิต้ี) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 



 

 

x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะ
ดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
 


