
 

 

รหัสทัวร WCT1902741 
ทัวร ฝร่ังเศส ลุมแมน้ําลัวร 7 วัน 4 คืน (QR) 
ปารีส - มองค แซงมิเชล - โบสถ มองแซงมิเชล - แซ็ง มาโล - ตูร – ชอม
บอรด - ปราสาทเชอนองโซ - La Vallee Village Outlet – มองมารต   
ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี - หางแกลลารี ลาฟาแยตต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1     ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ปารีส 
17.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการบินกาตารแอรเวย(เคาเตอร Q) เจาหนาท่ี
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.45 น. ออกเดินทางสูกรุงโรมโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR833 
23.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร 
วันที2่ ปารีส – มองค แซงมิเชล - โบสถ มองแซงมิเชล – แซ็ง มาโล  
01.00 น. ออกเดินทางสูกรุงปารีส โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR141 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชารล เดอ โกล มหานครปารีส  หลังผานการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูเมือง อ็องเฟลอร (HONFLEUR)เมือง
ทาเล็กๆของแควนนอรมองดี ซึง่ต้ังอยูบนฝم�งทางตอนใตของบริเวณปากแมน้ําแซน 
ปจจุบันเมืองเล็กๆแหงน้ีเปนที่รูจักกันในนามของเมืองทาเกาแกที่งดงามแหงหน่ึง
ของประเทศฝร่ังเศส และ ทาเรือประมงเกาแกนําทานชม โบสถเซนต แคทเธอรรีน
(Saint Catherine s) เปนโบสถไมที่ใหญท่ีสุดในฝรั่งเศส ต่ืนตาไปกับความเกาแก
ของระเบียงหอระฆังทีป่ระดับประดาอยางวิจติรจากน้ัน นําทานออกเดินทางสูเมือง
มองทแซงมิเชล  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูมณฑลบริตานีเพ่ือเขาสู“เมืองมองตแซงมิเชล” Mont Saint 

Michel เมืองปราสาท
แสนสวยที่อยูบนเกาะ
กลางทะเลถึงมองแซงมิ
เชลใหทานไดเก็บ
บรรยากาศอันแสนโร
แมนติคและความ
ประทับใจ ทานชม 
“โบสถ มองแซงมิเชล” ท่ี
ทอดตัวยาวอยูบนเกาะ
กลางทะเลที่สวยงาม 
วิหารท่ีต้ังอยูบนเกาะโดดเด่ียว กลางทะเลชายฝم�งตะวันตก บริเวณแควนนอรมองดี
ของประเทศฝร่ังเศส ไดรับประกาศ ใหเปนมรดกโลกเม่ือป พ.ศ. 2522 ตัวเกาะอัน
เปนท่ีต้ังของวิหารน้ันเปนหินแกรนิต โดยมีเสนรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร 
และสูง 92 เมตร แลวถาบวกกับความสูงของตัววิหารน้ันแลวก็จะมีความสูงถึง 155 



 

 

แมตร บนยอดวิหารเปนรูปปم�นทองของเทวฑูตมิเชลหลายทานคงมิไดเคยจินตราการ
วาปราสาทแหงน้ีจะมีมนตขลังที่แสนสงางาม หากน้ําลดระดับลง ทานสามารถเดิน
จากฝم�งสูปราสาทไดเพียงพริบตา ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานแหงธรรมชาติท่ีเปดปดโดย
ธรรมชาติใหทานไดเดินจากปจจุบันสูปราสาทแหงความฝน มีเวลาใหทานตรึงตรา
ตรึงใจอยางเต็มที ่จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองแซ็ง-มาโล เปนเมืองทาที่ต่ังอยู
ในกําแพง ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ในจงัหวัดอีเลวีแลน 
บนเกาะท่ีปากแมน้ํารองซในมหาสมุทรแอตแลนติก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Mercure Saint Malo Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที3่ แซ็ง มาโล -  ชอมบอรด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร(ลุมแมน้ําลัวร)  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเขาชมภายใน “ปราสาทชอมบอรด”CHATEAU CHAMBORD เมื่อคร้ัง

พระเจาฟรองซัวสที่ 1 ข้ึน
ครองราชย ทรงใฝ�ฝนจะสราง
ปราสาทสวนพระองคเพ่ือไว
รับรองพระสหาย และไวเปนท่ี
ประทับเมื่อมาลาสัตวดินแดน
แถบน้ีไดรบัการยกยองวาเปน 
สวนสวรรคแหงฝรั่งเศส เพราะ
ธรรมชาติงดงาม รมรืน่ อากาศด ี
และไมไกลจากทะเล เลโอนารโด 
ดาวินชี เปนผูรางโครง (Drawing) การสรางปราสาทชอมบอรดแตตัวปราสาทเร่ิม
สรางหลังจากเขาส้ินลมไปแลว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิก
ฝร่ังเศสและทีมงานไดนําเคา
โครงน้ีไปปรับปรุงเปนแบบ
สมบูรณ หลังดาวินช ีเสียชีวิต 4 
เดือน กษัตริยฟรองซัวส ก็
ตัดสินใจสรางปราสาทข้ึน ป 
1519  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมภายนอกปราสาท ที่



 

 

ยิ่งใหญแหงลุมลํ้าลัวรแหงน้ีคือ “ปราสาทเชอนองโซ”CHATEAU 
CHENONCEAU เปนปราสาทเกาแก มีอายุมากกวา 400 ป อาณาบริเวณ
โดยรอบเปนทุงหญา และป�าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอยางยิ่ง ตัวปราสาทเปน
การออกแบบกอสรางที่ผสมผสานระหวางศิลปะเรเนอซองสกับศิลปะแบบคลาสสิค
สมัยใหมเขาดวยกัน โดยมีการสรางตอเติม หลายครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญจะต้ังอยู
ริมน้ํา และมีการตอเติมสวนแกลลอลี่บนตอมอโคง 5 ชอง คลอมลงบนแมน้ําแชร 
จนทําใหตัวปราสาททั้งหมด
ขวางอยูกลางลําน้ํา แตไม
ขวางกระแสน้ําประวติัความ
เปนมาของปราสาท ถกู
บันทึกไวต้ังแตป ค.ศ.1513 
โดยโทมาส โบลิแยร 
เจาหนาที่จัดเก็บภาษีของ
แควนนอรมังดี เปนผูซือ้ไว 
และมอบหมายใหนางแคท
เธอรีนบริซองเน ภรรยา คอยควบคุมดูแลและกอสรางปราสาทเพ่ิมเติม แตตอมา
ตระกูลโบลิแยรประสบปญหาการเงินถึงขั้นลมละลาย ลูกชายของโทมาร จึงไดขาย
ปราสาทน้ีใหกับพระเจาฟรองซัวสท่ี 1 ในปค.ศ.1535 ซึ่งพระองคไดใชสถานที่แหงน้ี
เปนท่ีประทับ ในการเสด็จออกลาสัตว ในบริเวณน้ีซ่ึงปราสาทเหลานี้เคยถูกบันทึกไว
วาเปนปราสาทที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงและเคยอยูในภาพยนตรตางๆนับรอยเร่ือง
และเคยเปนปกนิตยสารช่ือดังระดับโลกมากมายตลอดจนภาพยนตรไทยเร่ืองรัตนา
วดี ทานจะไดชมความงดงามอยางเลอคาทั้งดานนอกและภายในปราสาทอยางจุใจ
และเพลิดเพลินกับตํานานของความเปนมาท่ีนาสนใจกอนปลอยเวลาใหทานวาดฝน
เก็บภาพอันสวยงามอันแสนสุดประทับใจ นําทานออกเดินทางตอผานเมืองตูร เปน
เมืองศูนยกลางทางการศึกษามาต้ังแตยคุกลาง โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูบนแมน้ําลัวร 
(Loire River) ในอดีตเคยเปนสวนหน่ึงของจักรวรรดิโรมันในชวงตนศตวรรษที ่1 
น่ันจึงสงผลใหเมืองตูรเปนศูนยกลางแหงอารยธรรมลุมแมน้ําลัวรท่ีสําคัญเมืองหน่ึง
ของประเทศ และยังเคยเปนเมืองแหงศูนยกลางของศาสนาคริสตเมือ่สมัยศตวรรษที่ 
4 อยูในภายใตการนํา ของแซงตมารแตง สังฆราชแหงตรู และในป ค.ศ. 1461 พระ
เจาหลุยสที่ 11 ไดตั้งใหเมืองตูรเปนเมืองหลวงของฝร่ังเศสและเมืองน้ีก็เจริญรุงเรือง
มาก  แตตอมาเมืองน้ีถูกระเบิดโดยพวกปรัสเซียในป ค.ศ. 1870 และยังถูกระเบิด
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเปนเหตุทําใหผูคนละท้ิงเมืองน้ีไปและลดบทบาท



 

 

ความสําคัญลงในป ค.ศ. 1960 แตในปจจุบันเมืองน้ีก็กลับมาเปนเมืองหลักเมือง
หน่ึงในแควนลัวรถงึ เมอืงบลัวนําทานชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบ  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Hotel Mercure  Centre หรือท่ีพักระดบัใกลเคียง 
 
วันที4่ ตูร(ลุมแมน้ําลัวร) - La Vallee Village Outlet – ปารีส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางเขาสู “มหานคร

ปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
ต้ังอยูบนแมน้ําแซนน บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน 
อีล-เดอ-ฟรองซ จากการต้ังถิน่ฐานมาก
วา 2,000 ป  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวก
ในการชอปปم�ง 

บาย นําทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยที่
รานคาปลอดภาษท่ีใหญท่ีสุดใจกลาง
กรุงปารีส La Vallee Village 
Outlet  ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมตางๆ
มากมาย อาทิเชน ARMANI, 
LONGCHAMP, BURBERRY, 
TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ, 
กระเป�าหนังและเครื่องหนังอ่ืนๆ มากมาย อ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหทานไดชอปปم�ง 
ราคาถูกกวาขางนอก มีสวนลดพิเศษใหเฉพาะนักทองเที่ยวเทาน้ัน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
พักที่ :  Best Western CDG Airport Hotel  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที5่   ปารีส – อิสระทั้งวันในกรุงปารีส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 อิสระท้ังวันใหทุกทานเท่ียวชมกรุงปารีส ปจจบุันกรงุปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก และดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารสีเปนหน่ึงใน



 

 

เมืองท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ระหวางการเดินทางชมววิทิวทัศนอันสวยงาม
ของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส  (ทานใดสนใจสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆในกรุงปารีส 
เชน หอไอเฟล,ดิสนียแลนดปารีส,พิพิธภัณฑลูฟร ทานสามารถตดิตอสอบถาม 

หัวหนาทัวรเพ่ือแนะนําเสนทาง)    
พักที่ : Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันที6่   ปารีส – มองมารต – ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี – หางแกลลาร ีลาฟาแยตต 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร 

ทางเหนือของปารีสและเปนจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร” 
(Bassilica of Sacre Coeur ) หรือ
วิหารพระหฤทัย  ที่สรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสรณสถานท่ีอุทิศแดชาวฝร่ังเศส ที่
เสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมนั - 
ไบเซนไทน Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน เขามอง
มารต นําทานชมความงามของวิว สวย
ของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามอง
มารตเปนเนินแหงประวัติศาสตร และ 
เนินแหงความฝน ของบรรดาศิลปน
ทั้งหลาย ณ ท่ีแหงน้ีคือ ท่ีนัดพบของ
ศิลปนมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 ผลงาน
ศิลปะไดม ีการสรางสรรคจากที่น่ีเปน
จํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยาน
มองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง อิสระใหทานได
เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ชอปปم�งสินคาตามรสนิยมแบรนดช่ือดังนานาชนิด 
อาทิ น้ําหอม เส้ือผากระเป�า เครื่องสําอาง 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
บาย จากน้ันสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie 

Lafayette ไดเวลาพอสมควร พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสู



 

 

สนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย) เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืน
ภาษีกอนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย  

22.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเท่ียวบินท่ี QR038 
 
วันที7่ กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
08.00 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR832 
19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ทางบริษัทฯ  ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  
จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ � ท่าน 

    เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
    พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-ต.ค. ���� 45,900 45,900 45,900 14,900 

��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค. 
��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค. ���� 

47,900 47,900 47,900 14,900 

พ.ย. ���� 43,900 43,900 43,900 14,900 

��-�� พ.ย.//��-�� พ.ย. ���� 39,900 39,900 39,900 13,900 

ธ.ค. ���� 45,900 45,900 45,900 14,900 

ปีใหม่ ���� 55,900 55,900 55,900 15,900 

ม.ค.-มี.ค. ���� 43,900 43,900 43,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ปารีส-กรุงเทพฯ  
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก  และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา 
ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณา หรือไมก็ตาม
(คาบรกิาร 4,000.-) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 25,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจํา
ต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 



 

 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


