
 

 

รหัสทัวร DKC1901338 
ทัวรฝร่ังเศส แกรนปารีส 6 วัน 3 คืน (TG) 
พระราชวังแวรซายส หอไอเฟล ประตูชัย ถนนชองป�เอลิเซ พิพิธภัณฑลุฟวร  

หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต วิหารซัคเคอรเกอร อิสระทองเท่ียวชอปปم�งเต็มวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการ

บินไทยแอรเวย เจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ อํานวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัร
โดยสารและสัมภาระตางๆ 
 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – เขาชมพระราชวังแวรซายส – ชมเมืองปารีส – ถนนชองป�เอลิ
เซ – พิพิธภัณฑลูฟวร – กลับท่ีพักเอง (รถโคชบรกิารถึง 15.00 น. เทาน้ัน)  

00.05 น.  ออกเดินทางสูกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG930 

06.50 น.  เดินทางถึง สนามบินปารีส ชารลสเดอโกลล ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
และตรวจรับสัมภาระแลว นําทานออกเดินทางสูเมืองแวรซายส 

 
เพ่ือนําทาน เขาชมภายในของพระราชวังแวรซายส พรอมฟงบรรยายจากมัคคุเทศก
ทองถิ่นเพ่ือใหทานไดทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแตงอยู
ในแตละหองเดินผานหองทองพระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ีสวยงาม อันเปน
สถานท่ีพระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยุธยาเขาเฝ�าพระเจาหลุยสท่ี 14 และยังเปน
หองที่เซ็นสนธิสัญญาแวรซายนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากน้ันใหเวลาทานเดินเลน
ภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวงั 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  

 



 

 

นําทานเดินทางสู กรุงปารีส ผานชมและแวะถายรูปคูกบัแลนดมารคท่ีเปนสถานท่ี
สําคัญๆในกรุงปารีส เชน หอไอเฟล(EIFFEL TOWER) ซึ่งเปนสัญลักษณของ
ประเทศฝร่ังเศส และยังเปนสิ่งกอสรางท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ : ราคา
ทัวรน้ีไมรวมคาข้ึนลิฟทของหอไอเฟล หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 
ประตูชัย(ARC DE TRIOMPHE) เปนอนุสรณสถานท่ีสําคัญในกรุงปารีส ดังคําพูด
ท่ีวา “ถนนทุกสายมุงสูประตู”ต้ังอยูกลางจตุัรสัชารลเดอโกล หรือ เปนที่รูจักกันใน
นาม "จัตุรัสแหงดวงดาว"  และนําทานอิสระชอปปم�งที ่ถนนชองป�เอลิเซ ยานชอปปم�ง
ช่ือดังของฝร่ังเศสท่ีทุกทานไมควรพลาด มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมายใหทาน
เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานมาเดินเลน ชมบริเวณรอบนอกของ พิพิธภัณฑ
ลุฟวร อดีตพระราชวังลูฟวร ท่ียิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ท่ีสรางขึ้นในสมัยพระ
เจาฟลิปป� ออกุสต ในป ค.ศ 1204 และมีการตอเติมปรับปรุงเร่ือยมาในหลายยุค 
หลายสมัย รวมท้ังปรามิดแกวขนาดยักษ ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน-
ไชนีส ท่ีช่ือ  MingPei เพ่ือใชเปนทางเขาพิพิธภัณฑ ครอบคลุมเน้ือที่บนลาน
จักรพรรดินโปเลียน ใหเวลาทานเดินเลนถายรูป หรือชอปปم�งในชอปปم�งพลาซาช้ันใต
ดินของพิพิธภัณฑ ท่ีมีรานคามากมาย หรือ ชอปปم�งหางปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี เลือกซื้อ
สินคาราคาพิเศษอาทิ น้ําหอม เครื่องสําอางค กระเป�าแฟช่ัน สินคาแบรนดเนมนํา
ทานอิสระชอปปم�งยานถนนโฮลมานท่ี หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (GALERIES 
LAFAYETTE)หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุกทานไดชอปปم�งกันแบบเต็ม ๆ พบ
สินคาเทรนดปารีสลาสุด เชน LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMPฯลฯ รวมถึงน้ําหมอแบรนช่ือดังที่มีใหทานไดเลือกชมอยางมากมาย 
และรานสินคา 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

ไดเวลานัดหมาย นําทานเขาสูท่ีพัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 4 
ดาว 

วันท่ี 3 ปารีสยานมงมารต – อิสระเท่ียวชมเมือง – ชอปปم�ง – กลับท่ีพักเอง (รถโคชบริการ
ชวงเชาและสงถึงรานอาหารเท่ียง) 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 



 

 

 
นําทานเดินทางสู ยานมงมารตยาน ศิลปนมากวา 200 ปแลว สัมผัสกับมนตเสนห
และกลิ่นอายของวันวานท่ีศิลปะในฝร่ังเศสรุงเรืองถึงขีดสดุ ชมวิวสวยของนครปารีส
จากดานหนาบันไดของ วิหารซัคเคอรเกอร วิหารสีขาวท่ีเปนสัญญาลักษณอันโดด
เดนของปารีส ท่ีทานสามารถเขาชมภายในมหาวิหารท่ีสวยงามมีเวลาใหทานเลือก
ซื้อของที่ระลึกหรือน่ังจิบกาแฟ ชิลชิลสไตล ปารีส เซียงเทอเรสตคาเฟ� 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  อิสระชอปปم�งบริเวณหางสรรพสินคาช่ือดังในยานชอปปم�งใหญของมหานครปารีส 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

นําทานเขาสูท่ีพัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียว – ชอปปم�งเต็มวัน – กลับท่ีพักเอง (ไมมีบริการรถโคช) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางทองเท่ียวโดยระบบขนสงสาธารณะ รถไฟ RER รถไฟ METRO รถ
บัสประจําทาง คาบัตรโดยสารไมรวมในคาบรกิาร โดยมีหัวหนาทัวรที่ชํานาญการ
ของบริษัทฯ ใหคําแนะนําในการเดินทางและหรือทานจะเลือกแยกเท่ียวเปนสวนตัว 
ไดตามความตองการ เชนเขาชมพิพิธภัณฑระดับโลกในกรงุปารีส อาทิ พิพิธภัณฑ
ลูฟร พิพิธภัณฑดอรเซ พิพิธภัณฑน้ําหอม 

- พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เกาแก
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก เปดใหเขาชมเม่ือป 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวัง
หลวง แตปจจุบันเปนสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคา
ระดับโลกเปนจํานวนมาก กวา 35,000 ช้ิน ทานสามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกอง



 

 

โลก อยางภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูป
ปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มี
ท้ังมีรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมม่ี (Mummy) หรือรองรอยอารยธรรมโบราณ
มากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพรีะมิด
ท่ีสรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมท่ีนักทองเท่ียวตองไปถายรูปเปนท่ีระลึก 
และเปนฉากท่ีมีอยูในในภาพยนตรเร่ือง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร 
นอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมีนิทรรศการช่ัวคราวตางๆ การ
แสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานท่ีมีนักทองเท่ียวมา
เยือนปละเกือบ 10 ลานคนชอปปم�งในหางสรรพสินคาช่ือดัง อาทิ หางแกลลอรี 
ลาฟาแยต หางแพรงตองส 

- เท่ียวชมสวนสนุกยูโร ดิสนียแลนด (Disneyland Paris) หรือ Euro 
Disneyland เปนอีกสถานท่ีซึ่งไมควรพลาด โดยดิสนียแลนดต้ังอยูนอกกรุงปารีส
ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร
เน ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแลนดปารีส เปดใหบริการคร้ังแรกในป 
1992 มีเน้ือที่ท้ังหมดประมาณ 350 ไร ซึ่งคุณจะไดพบตัวละครดิสนียท่ีคุณช่ืนชอบ 
อาทิ เชน มิกกี้ เมาส (Mickey Mouse), โดนัลดด๊ัก (Donald Duck ), กูฟฟم� 
(Goofy) ตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแลนดปารีส แบงเปน 2 สวน โดยจะ
เปน Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแตละสวน
ประกอบดวยเคร่ืองเลนตางๆมากมาย รวมท้ังรานขายอาหารและของที่ระลึก  

- ลองเรือแมน้ําแซนนBateaux-Mouches มีใหบริการเรือทองเท่ียวหลายรูปแบบ 
แตที่เปนที่นิยมท่ีสุดคือ แบบเรือเท่ียวชมท่ีวิ่งเปนรอบ รอบละประมาณ 1 ช่ัวโมง 
ระหวางทาเรือท่ีหอไฟล (Eiffel Tower) กับทาเรือนอเทรอดาม(Nortre Dame) 
ซึ่งจะออกทุกๆ 30-40 นาที ตลอดทั้งวัน  

- มหาวิหารนอทร-ดาม อีกหน่ึงสัญลักษณสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงปารีส ฝร่ังเศส ท่ี
อยูคูกับเมืองปารีสมานานแสนนนาน เปนหน่ึงในมหาวิหารที่ใหญ และเปนที่รูจักกัน
มากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกคา ไดรับการบูรณปฏิสังขรณโดยสถาปนิกคนสําคัญของ
ฝร่ังเศส คือ เออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก เปนมหาวิหารแรกที่สรางสไตลกอธิก 



 

 

(Gothic) ถือวาเปนโบสถที่มีสถาปตยกรรมท่ีงดงามมาก 

หมายเหตุ ไมมีรถโคชบริการ  ลูกคาเดินทางดวยรถไฟใตดินหรือรถสาธารณะ ลูกคา
ชําระคาเดินทาง-คาเขาชมเองอิสระอาหารกลางวัน-ค่ํา 

นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม MERCURE PARIS VELIZYหรือเทียบเทา 4 ดาว 
 

วันท่ี 5 สนามบินชารลสเดอโกล – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบินชารลสเดอโกล เพ่ือผานขั้นตอนการทําคืนภาษี – เช็ค
บัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

12.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG931 

วันท่ี 6 กรุงเทพฯ 
06.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ     

อัตราคาบริการ 

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

12 - 17 Nov 2019  39,999 39,999 38,999 15,000 8,000 

 

 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ  ราคาเด็กตํ่ากวา 2 ป ไมรวมวีซา ทานละ 15,000 บาท*** 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพัก
เน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณี
ท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

หมายเหตุ 

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกตั๋วแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 

** ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน แตทานประสงคที่จะเดินทางอัตราคาบริการอาจมีการ
เปล่ียนแปลง (ไมต่ํากวา 25ทาน) 

** โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

  

อัตราน้ีรวม 

- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 %(20 กิโลกรัมตอทาน) 



 

 

- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

- คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 

- คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

- คารถรบั – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 
12 ช่ัวโมงตอวัน) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม 

- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
ไมไดระบุไวในรายการเปนตน 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 1,700 บาทตอทาน ตลอดการเดินทางขอเก็บรวมในสวนท่ี
เหลือ 

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 



 

 

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

- ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 45 วัน กอนการเดินทาง มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวม
เดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

ในการยื่นขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และ
ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอยื่นคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไป
ทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงิน



 

 

คาทัวรทั้งหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 
วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกบัสายการ
บินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนและ
จะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกบัทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเกบ็ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 15 วัน 

ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสาร
ปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต 
หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมด
ท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะ
ขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็คาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความ
เหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 

หลักฐานการยื่นวีซาฝร่ังเศส 

เอกสารสําหรับการยื่นวีซา (ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับ
สถานทูตทุกกรณี) 

1. พาสปอรต ตองอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซาอยางนอย 2 หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกน
หรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสี พ้ืนหลังสีขาว(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) 

ขนาด 1.5x2น้ิวหรือ 3.5x4.5เซนติเมตรจํานวน 2 รูป 

ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 

5. สําเนาสูติบัตร กรณีอายุไมถึง 20 ปบริบรูณ 



 

 

o    กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึงตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือมารดา
จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกบัทานใดทานหน่ึงได 

o    กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ท้ังบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ 
ช่ือและความสัมพันธของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวย 

ยื่นเร่ืองทําจดหมายยินยอม ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลง
ลายมือช่ือ พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือ
สําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบิดามารดา หยาราง/เสียชีวติ ตอง
แนบ ใบหยา/ใบมรณะ เพ่ือเปนการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม) 

6. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

7. สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี) 

8. หนังสือรับรองการทํางาน 

o    พนักงานบริษัท / ขาราชการ       หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดท่ีทานทํางาน
อยู ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิม
ทํางาน และชวงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนการใชชื่อของแตละสถานทูต) 

o    เจาของกิจการสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไม
เกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใชจดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถาย
สถานท่ีทํางานอยางนอย 3-5 ใบ) 

o    นักเรียน / นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรบัรองจบการศกึษาฉบับจริง 
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

o    เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

o    ผูสูงอายุต้ังแต 70 ปขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได 



 

 

9. รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement)ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีทีมี่การเขา
ออกสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน)**
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี** 

Ø กรณีออกคาใชจายผูท่ีสามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปน้ี 

o    มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พ่ีนอง 

o    สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมาย
พรอมแนบเอกสารเพ่ิมเติม เชน สูติบัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานโดยมีท่ีอยูเดียวกัน) 

o    บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ี
จัดการเดินทางในจดหมายดวย 

***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต 

 

ขอมูลจองคิววีซาเชงเกน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 

 ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 

วัน/เดือน/ปเกิด.................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด......................................................................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง.......................................................................................... 

วันท่ีออกหนังสือเดินทาง.......................................................................................... 

วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง...................................................................................... 

สถานภาพ       โสด          แตงงาน       แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 



 

 

                   หมาย        หยา 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได ...................................................................................................................... 

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

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

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

โทรศัพท (บาน)........................... 

มือถือ ...................................... 

อาชีพ             เจาของกิจการ       พนักงาน       ประกอบอาชีพอิสระ      เกษียณอายุ     

                   นักเรียน               วางงาน         อ่ืนๆ 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน 

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

ท่ีอยูท่ีทํางาน 

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

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

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

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

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

อีเมล (สํานักงาน).......................................................... 



 

 

อีเมลสวนตัว ............................................................... 

ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม........................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก..................................................................................... 

ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม...................................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก..................................................................................... 

 


