
 

 

รหัสทัวร DKC1901851 

ทัวรสวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส HASHTAG EUROPE ESSENTIAL 

7 วัน 4 คืน (QR) 
น้ําตกไรน   สิงโตแกะสลัก   สะพานไมชาเปล   พระราชวังแวรซายส 
จัตุรัสทรอคาเดโร   หอไอเฟล   ประตูชัย ยานมงมารต   ยานสะพานไมชาเปล 
หางแกลอร่ีลาฟาแยตต   ถนนชองป�เอลิเซ   ลองเรือแมน้ําแซนต 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ไฮไลทของโปรแกรม 

บินเสนทาง กรุงเทพฯ-(โดฮา)-ซูริค / ชารลเดอโกล-(โดฮา)-กรุงเทพฯ 

รวมน้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัม 

พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป (พัก สวิส 1 คืน / ฝรั่งเศส 3 คืน) 

เท่ียวครบทุกไฮไลท!! 

สวิตเซอรแลนด : น้ําตกไรน เมืองลูเซิรน สิงโตแกะสลัก สะพานไมชาเปล กรินเดลวาลด
เฟยสต ตามรอยละคร “ลิขิตรัก” 

ฝร่ังเศส : ดิจอง กรุงปารีส พระราชวังแวรซายส จตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล ประตูชัย ยา
นมงมารต 

ชอปปم�ง!! เทรนดแฟช่ันที่ ยานสะพานไมชาเปล หางแกลอร่ีลาฟาแยตตและถนนชองป�เอลิเซ 

พิเศษ!! ลองเรือชมบรรยากาศสองฝم�งแมน้ําแซนต 
วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทาอากาศสุวรรณภูมิ 

2  กรุงเทพ – ซูริค (สวิสฯ) – น้ําตกไรน - ลูเซิรน – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมชา
เปล - ชอปปم�ง – อินเทอลาเกน 

3  อินเทอลาเกน – กรินเดลวาลดเฟยสต – เมืองดิจอง(ฝรั่งเศส) 

4  ดิจอง – กรุงปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล – ประตูชัยนาโปเลียน – 
ลองเรือแมน้ําแซนน 

5  กรุงปารีส – พระราชวังแวรซายส – พิพิธภณัฑฑลูฟร – ชอปปم�งหางแกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต 



 

 

6  กรุงปารีส – ยานมงมารต – วิหารพระหฤทัย – สนามบินชารลเดอโกล - กรุงเทพฯ 
7  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

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

04 - 10 Dec 2019  49,999 49,999 48,999 15,000 8,500 

 

รายละเอียดทัวร 
วันที่ 1 ทาอากาศสุวรรณภูมิ 

17.30 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
ประตู8 เคานเตอร Qสายการบินกาตาร(QR) โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยใหการ
ตอนรับ 

20.20 น.  ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR 981  
23.59 น.  เดินทางถึงประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  

วันที่ 2 
กรุงเทพ – ซูริค (สวิสฯ) – น้ําตกไรน - ลูเซิรน – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม
ชาเปล - ชอปปم�ง – อินเทอลาเกน 

02.00 น.  ออกเดินทางสูกรุงซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนด โดยเที่ยวบินที่ QR 93 
06.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนครซูริค ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระและผาน

ศุลกากรเปนทีเรียบรอยแลว 



 

 

 
นําทานเดินทางสู น้ําตกไรน(Rheinfall) เปนน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรน เปนน้ําตกที่
ใหญที่สุดในยุโรปอยูระหวางเมืองเล็กๆช่ือ Neuhausen am Rheinfallกับ เมือง 
Laufen-Uhwiesenใกล ๆ เมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศ
สวิตเซอรแลนดที่ย่ิงใหญและสวยที่สุดของสวิสสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูตัว
เมืองนครซูริคจากน้ันนําทานเดินทาง เมืองลูเซิรน (Lucerne)(ประมาณ 1 
ชม.) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนดที่ถูกหอมลอมไปดวย
ทะเลสาบและขุนเขาชมทัศนียภาพความสวยงามของเมืองธรรมชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานถายรูปกับ อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก(Lion Monument) สัญลักษณ

แหงความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแดทหารสวิส
จากการปกป�องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจาหลุยสที่16 แหงฝร่ังเศสแวะถายภาพ
กับสะพานไมท่ีมีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิรน สะพานคาเปล(Chapel Bridge) 
สะพานไมเกาแกของเมืองที่มี อายุกวา 600 ป ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียน
ที่บอกเลาถึง ประวัติศาสตรของประเทศไดเปนอยางดีสมควรแกเวลาชอปปم�งยาน
Chapel Bridge อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาที่มีช่ือเสียงตางๆ 
มากมายของประเทศสวิตเซอรแลนดอาทิเชน ช็อคโกแลต และรานตัวแทนจําหนาย
นาฬิกาช่ือดัง เชน บุคเคอเรอร, กุบเบอลิน, เอ็มบาสซี่/ เดินทางสู เมืองอินเทอ
ลาเกน(ประมาณ 1 ชม.) เมืองทองเที่ยวเมืองหน่ึงของสวิสแลนดท่ีไดช่ือวามี
บรรยากาศ และ ภูมิประเทศสงบสวยงามที่สุดแหงหน่ึง เน่ืองจากตั้งอยูตรงกลาง
ระหวางทะเลสาบ 2 แหงคือ ทะเลสาบธันและทะเลสาบเบรียนสแวดลอมไปดวยน้ํา
จากทะเลสาบ น้ําตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขาอิสระใหทานเดินเลน



 

 

พักผอน ช่ืนชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไม
เล็กๆ นารักสรางสีสันใหตัวเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา 100 ปที่
งดงามดวยสถาปตยกรรมที่โดดเดน และยังเปนคาสิโนของเมืองอีกดวย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND SWISS QUALITY HOTEL
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 3 อินเทอลาเกน – กรินเดลวาลดเฟยสต – เมืองดิจอง(ฝรั่งเศส) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

  

 
นําทานเดินทางสู กรินเดอวาลดเฟยสต (Grindelwald First) จดุเร่ิมตนของ
เสนทางที่เรียกวาเปนหน่ึงในเสนทางที่สวยท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด นําทานขึ้นกระเชา
กอนโดลา ขึ้นสูดานบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร พระเอกแหงเขาดานกิจกรรม
ที่สนุกสนานต่ืนเตน โดยใชเวลาโดยสารกระเชาเพียง 25 นาที สูยอดเขา นําทานเดิน
เลียบหนาผาเฟยสต (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหนาผาสูงชม
ทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร จนเดินสูบริเวณจุดชมวิวพาโนรามาโดยทิสโซต 
(Tissot) จุดชมวิวที่ใหทานไดพบสุดยอดทัศนียภาพพาโนรามา บนระเบียงชมวิวท่ี
ย่ืนออกไปสัมผัสธรรมชาติความยาวถึง 45 เมตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (Dijon) อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุง

ราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช้ันเลิศ



 

 

อีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถ และวิหารเกาแกในสมัยยุค
กลาง ซึ่งมีจุดเดนคือการมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU 
ระดับ4ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 4 
ดิจอง – กรุงปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล – ประตูชัยนาโปเลียน – 
ลองเรือแมน้ําแซนน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 
นําทานเดินทางสู มหานครปารีส (Paris)(ประมาณ 4.30 ช.ม) เมืองหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงใน
เมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลกจากน้ัน   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดน้ีทานจะสามารถถายรูปคูกับ หอไอ

เฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศฝร่ังเศส และยังเปน
ส่ิงกอสรางท่ีมีช่ือเสียงที่สุดในโลก (หมายเหตุ: ราคาทัวรน้ีไมรวมคาข้ึนลิฟทของ
หอไอเฟล หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) / นําทานชมความย่ิงใหญ
ของ ประตูชัยนาโปเลียน(ARC DE TRIOMPHE) เปนอนุสรณสถานที่สําคัญใน



 

 

กรุงปารีส ดังคําพูดที่วา “ถนนทุกสายมุงสูประตู”ต้ังอยูกลางจัตุรัสชารลเดอโกล หรือ 
เปนที่รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว"/ นําทาน ลองเรือแมน้ําแซนน เพื่อชม
สถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนต โบราณสถานและอาคารท่ีเกาแก
สรางดวยศิลปะแบบเรเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดด
เดนเปนมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม HOTELMERCURE PARIS VELIZY ระดับ 4 
ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
กรุงปารีส – พระราชวังแวรซายส – พิพิธภณัฑฑลูฟร – ชอปปم�งหางแกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 
นําทาน เขาชมภายในพระราชวังแวรซายส (VERSAILLES PALACE) 
พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพี ซึ่งอยูหางจากจุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตก
เฉียงใต ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพ่ือชมความงามของหองตาง ๆ อาทิ หอ
งอพอลโล, หองฮอลลออฟมิลเลอร, หองนโปเลียน, แตละหองของพระราชวังลวนมี
คาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรคาแกการยกยอง
ใหเปนพระราชวังท่ีงดงามลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก จากน้ันไปชมสวนแบบฝร่ังเศส 
ที่หลายประเทศนิยมในการนํารูปแบบการจัดสวนแพรหลายไปท่ัวโลก อิสระใหทาน
ถายรูปเปนที่ระลึกจากการไดมาเยือน ณ สถานที่แหงน้ี (หมายเหตุ : 
พระราชวงัแวรซายสปดทุกวันจันทร) 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานเดินเลน ชมบริเวณรอบนอกของพิพิธภัณฑลุฟวร(LOUVRE MUSEUM) 

อดีตพระราชวังลูฟวร ที่ย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาฟ
ลิปป� ออกุสต ในป ค.ศ 1204 และมีการตอเติมปรับปรุงเร่ือยมาในหลายยุค หลาย
สมัย  รวมทั้ง ปรามิดแกวขนาดยักษ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน-ไชนีส ที่
ช่ือ  Ming Pei เพ่ือใชเปนทางเขาพิพิธภัณฑ ครอบคลุมเน้ือที่บนลานจักรพรรดินโป
เลียน /อิสระชอปปم�งยานถนนโฮลมานที ่หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต(GALERIES 
LAFAYETTE) หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุกทานไดชอปปم�งกันแบบเต็ม ๆ พบ
สินคาเทรนดปารีสลาสุด เชน LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMPฯลฯ รวมถึงน้ําหมอแบรนช่ือดังท่ีมีใหทานไดเลือกชมอยางมากมาย 
และรานสินคา 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม HOTELMERCURE PARIS VELIZY ระดับ 4 
ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 6 
กรุงปารีส – ยานมงมารต – วิหารพระหฤทัย – สนามบินชารลเดอโกล - 
กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
09.00 น.  นําทานเดินทางสู ยานมงมารต (MONMARTRE) เนินเขาที่สูงที่สุดในปารีสนํา

ทานน่ังรถรางข้ึน ชมดานนอก วิหารพระหฤทัย (SACRE COEUR) เปนโบสถ
แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทนที่สวยที่สุดในกรุงปารีส ณ บริเวณน้ีคุณจะไดชมกรุง
ปารีสที่แสนจะนาประทับใจ พรอมร่ืนเริงไปกับนักดนตรีพเนจรที่มาขับกลอมดนตรี
ใหกับผูมาเยือน บริเวณมงมารตมีบาร คาเฟ� รานคานารัก เบียดเสียดกันมากมาย 
รวมถึงสินคาที่ระลึกใหทานเลือกชม เลือกซื้อ ไดตามอัธยาศัย  

12.00 น .  นําทานเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกลเพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX 
REFUND คืนภาษีกอนเดินทางกลับ อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกใน



 

 

การเดินทาง 
15.05 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR 40 
23.30 น.  เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปล่ียนเที่ยวบิน 

วันที่ 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
01.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834 
12.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 

**คณะเดินทางไดเม่ือมีผูเดินทาง 25 ทานขึ้นไป** 

(ยังไมรวมคาวีซา 4,500 บาทและคาทิป 2,000 บาท) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว
Single ,หองคูTwin/Doubleหองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมี
การแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน TRADITIONAL BUILDING หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหอง
ที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

หมายเหตุ 

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกตั๋วแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 

** ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 ทาน แตทานประสงคที่จะเดินทาง อัตราคาบริการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง (ไมต่ํากวา 20ทาน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

อัตราน้ีรวม 

- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับพรอมคณะ สายการบินกาตาร(QR)ช้ันประหยัด 

- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

- คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 

- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ 

- คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 
12 ช่ัวโมงตอวัน) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ 

- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม 

- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 



 

 

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการเปนตน 

- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณที่จาย 3% (สําหรับกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนที่
เหลือ 

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

  

การจองและชําระเงิน 

- ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร 
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 



 

 

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

ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่สถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และ
ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมคืนเงิน
คาทัวรทั้งหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 
วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับสายการ
บินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนและ
จะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 15 วัน 



 

 

ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสาร
ปลอมในการเดินทางและสําหรับทานที่ถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต 
หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินทั้งหมด
ที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาที่
ดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะ
ขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณี
ที่ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีข้ึนอยู
กับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความ
เหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 



 

 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

  

หลักฐานการยื่นวีซาฝร่ังเศส 

เอกสารสําหรับการยื่นวีซา (ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับ
สถานทูตทุกกรณี) 

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

2. รูปถายสี พื้นหลังสีขาว(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) 

ขนาด 1.5x2 น้ิวหรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจํานวน 2 รูป 

ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 

 

5. สําเนาสูติบัตร กรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ 

o  กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึงตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือ
มารดาจะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได 



 

 

o  กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดย
ระบุ ช่ือและความสัมพันธของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวย 

ย่ืนเรื่องทําจดหมายยินยอม ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลง
ลายมือช่ือ พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือ
สําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบิดามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตอง
แนบ ใบหยา/ใบมรณะ เพื่อเปนการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม) 

6. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

7. สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี) 

8. หนังสือรับรองการทํางาน 

o  พนักงานบริษัท / ขาราชการ  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดที่ทาน
ทํางานอยู ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่
เร่ิมทํางาน และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนการใชช่ือของแตละสถานทูต) 

o  เจาของกิจการสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว
ไมเกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใชจดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถาย
สถานที่ทํางานอยางนอย 3-5 ใบ) 

o  นักเรียน / นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง 
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

o  เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

o  ผูสูงอายุต้ังแต 70 ปขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได 



 

 

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

Ø กรณีออกคาใชจายผูที่สามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปน้ี 

o  มีความเก่ียวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พี่นอง 

o  สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียน
จดหมายพรอมแนบเอกสารเพิ่มเติม เชน สูติบัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานโดยมีที่อยูเดียวกัน) 

o  บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุช่ือผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางในจดหมายดวย 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต 

 ขอมูลจองคิววีซาฝร่ังเศส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

***หมายเหตุ***   กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 

 ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว ................................................................................ 



 

 

นามสกุล กอนแตงงาน ............................................................................................ 

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

สถานที่เกิด ...................................................... 

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

วันที่ออกหนังสือเดินทาง......................................... 

วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง.................................... 

สถานภาพ          โสด          แตงงาน          แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

                      หมาย        หยา 

ที่อยูที่สามารถติดตอได 

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

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

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

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

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

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

อาชีพ                เจาของกิจการ         พนักงาน         ประกอบอาชีพ       อิสระ 

เกษียณอาย ุ           นักเรียน          วางงาน               อ่ืนๆ 



 

 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน ............................................................................................ 

ที่อยูที่ทํางาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


