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สัมผสัความโรแมนติคของปารีส เมืองหลวงของฝร่ังเศส  
หอไอเฟล 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก / เข้าชมพระราชวงัแวร์ซาย มไีกด์ไทยบรรยายด้านใน  

ล่องเรือบาโตมูซ ชมความงามสองฟากฝ่ังแม่น า้แซน 
อสิระวนัฟรีเพลดิเพลนิกบัการท่องเทีย่วหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์รอยลัออร์คดิส์พลสัได้ 50% 

WONDERFUL EUROPE 
ช้อปป้ิง ปารีส 7 วนั 4 คืน 

ก าหนดเดนิทาง : วนัที่ 06-12 ธันวาคม 2560 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

39,900.- 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน

ไทย เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 
วนัที่สอง กรุงเทพฯ – ปารีส(ฝร่ังเศส) – พระราชวงัแวร์ซายส์ – จตุัรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองป์เอลเิซ่ – 

จตุรัสทรอคาเดโร – ชมหอไอเฟล – มหาวหิารนอร์ทเธอดาม – ล่องเรือบาโตมูซ 
00.05 น. เดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 (ใชเ้วลาเดินทาง 12 ชัว่โมง) 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ล เดอโกล ณ กรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนน ์บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนั
กรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทางศุลกากร  

 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มไีกด์บรรยายภาษาไทยด้านใน) พระราชวงัท่ีได้
ช่ือวา่งดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกทั้งยงัมีสไตลก์ารตกแต่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์หรืออยา่งท่ีเราเรียกวา่ หลุยส์ 
นั้นเอง น าท่านชมความงามของหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งอพอลโล หอ้งฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ หอ้งนโปเลียน แต่ละ
หอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่ง
ใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงปารีส ผา่นชม จตุัรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และ

พระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส น าชม ประตูชัยอาร์ค เดอ 
ตรีอองฟ์ (Arc de Triomphe) ตั้งอยูก่ลางกรุงปารีส เป็นประตูชยัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนในสมยัพระ
เจา้นโปเลียนท่ี 1 ในปี ค.ศ.1810 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะของพระองค ์ปัจจุบนั เป็นประตูเมืองนครปารีส
และเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของฝร่ังเศส นบัเป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลก จากนั้น น าท่านเขา้สู่ ถนนชองป์ เอลเิซ่ 
(Champs Elysees) เป็นถนนในเขตท่ี 8 ของกรุงปารีส เป็นยา่นการคา้ถนนแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง ประกอบดว้ยโรง
ละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสตน์ตัท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามและปลูกเรียงราย
อยา่งเป็นระเบียบ ท าใหก้ลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีผา่นไปมา ปัจจุบนั ถนนสายน้ีไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก และเป็นถนนเสน้ส าคญัท่ีเป่ียมดว้ยสีสนัของปารีส น าท่านเดินทางสู่ จตุรัส
ทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บริเวณท่ีดีท่ีสุดในการชมวิว หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหลก็
สญัลกัษณ์ประจ ากรุงปารีส ใหท่้านถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก น าชมความงดงามของ มหาวหิาร
นอร์ทเธอดาม (Notre-Dame Cathedral) มหาวิหารโรมนัคาทอลิกแห่งน้ี เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค - 
ฝร่ังเศส เร่ิมสร้างปี ค.ศ. 1163 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป ออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีมีความโดดเด่นดว้ยความงดงามของยอดปลายแหลมของตวัโบสถ ์และรูปป้ัน
ดา้นหนา้ของพระแม่มารีอนัเป็นท่ีศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชน น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux-Mouches) 
เป็นเรือท่ีน าท่าล่องไปตามแม่น ้าแซน ผา่นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัในกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส มากมาย อาทิ
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เช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟ และโบสถโ์นตเตรอดาม เป็นตน้ ท่านจะไดช้มความสวยงามของสองฝากฝ่ัง
และสะพานท่ีทอดขา้มล าน ้าแซนดก์บับรรยากาศสุดโรแมนติก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม HOTEL IBIS PARIS PORTE D’LTALIE หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่สาม อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดงัของปารีส ใหท่้านอิสระเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยมีหวัหนา้ทวัร์ให้

ค าแนะน า  
 ***สถานที่ท่องเที่ยวแนะน าดังนี*้**  
 - ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (Château de Versailles) เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก  
 - ชม มหาวหิารซาเคร เกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทยั 
 - เท่ียว ย่านมงมาร์ต ยา่นศิลปะท่ีโด่งดงัแห่งหน่ึงของปารีส 
 - เท่ียวเล่นสวนสนุก Disneyland Paris แห่งฝร่ังเศส 
 - ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงปารีส อาทิ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์, พพิธิภัณฑ์ดอร์เซ่, พพิธิภัณฑ์น า้หอม ฯลฯ 
 - อิสระชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ Duty Free, แกลลอร่ี ลาฟาแยตต์  
 ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม HOTEL IBIS PARIS PORTE D’LTALIE หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ส่ี อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดงัของปารีส ใหท่้านอิสระเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยมีหวัหนา้ทวัร์ให้

ค าแนะน า  
 ***สถานที่ท่องเที่ยวแนะน าดังนี*้**  
 - ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (Château de Versailles) เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก  
 - ชม มหาวหิารซาเคร เกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทยั 
 - เท่ียว ย่านมงมาร์ต ยา่นศิลปะท่ีโด่งดงัแห่งหน่ึงของปารีส 
 - เท่ียวเล่นสวนสนุก Disneyland Paris แห่งฝร่ังเศส 
 - ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงปารีส อาทิ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์, พพิธิภัณฑ์ดอร์เซ่, พพิธิภัณฑ์น า้หอม ฯลฯ 
 - อิสระชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ Duty Free, แกลลอร่ี ลาฟาแยตต์  
 ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม HOTEL IBIS PARIS PORTE D’LTALIE หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
วนัที่ห้า อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดงัของปารีส ใหท่้านอิสระเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยมีหวัหนา้ทวัร์ให้
ค าแนะน า  

 ***สถานที่ท่องเที่ยวแนะน าดังนี*้**  
 - ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (Château de Versailles) เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก  
 - ชม มหาวหิารซาเคร เกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทยั 
 - เท่ียว ย่านมงมาร์ต ยา่นศิลปะท่ีโด่งดงัแห่งหน่ึงของปารีส 
 - เท่ียวเล่นสวนสนุก Disneyland Paris แห่งฝร่ังเศส 
 - ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงปารีส อาทิ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์, พพิธิภัณฑ์ดอร์เซ่, พพิธิภัณฑ์น า้หอม ฯลฯ 
 - อิสระชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ Duty Free, แกลลอร่ี ลาฟาแยตต์  
 ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม HOTEL IBIS PARIS PORTE D’LTALIE หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่หก ปารีส – กรุงเทพฯ    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล ปารีส เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวั

เดินทางกลบักรุงเทพฯ (มีเวลาใหท่้านไดท้ าคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน) 
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง   

15 นาที) 
วนัที่เจด็ เดนิทางถึงกรุงเทพฯ  
06.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

06-12 ธันวาคม 2560 39,900.- 39,900.- 37,900.- 35,900.- 9,500.- 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท **พิเศษ ใหค้วามคุม้ครองกระเป๋าและไฟลท์ดีเลย ์

ทุกๆ 8 ชัว่โมง จ่าย 4,000 บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ Schengen Visa (ยื่นท่ีสถานทูตฝร่ังเศส) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร     
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 7 วนั = 14 ยโูร     
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
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o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง 

  
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
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ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมาย่ืนเอกสารด้วยตนเอง  เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือและถ่ายภาพดิจิตอล 

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็นอยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 น้ิว หรือ 3.5x4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิม้ ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊ 
เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 1 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการท างาน – หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจาก
ทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน – STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีปร้ินทโ์ดยธนาคารพร้อมประทบัตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า 
ภายใน 15 วนั (ควรมียอดเงินในบญัชีขั้นต ่า 100,000 บาท), หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 

 กรณีเจา้ของบญัชีรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลอ่ืน ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และหนงัสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี และช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย  

 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมายเหตุ 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ถึงแมท่้านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั  หมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
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รายละเอยีดทีต้่องการเพ่ือกรอกแบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่าท่องเทีย่วในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ กรณีเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดมิก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................. 

 สถานภาพ   โสด    แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน  หม้าย   หย่า   อ่ืนๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 

 วนัเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................... 

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

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

 ช่ือที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 

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

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ).......................................... 

 ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ์....................................... 

 ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปหรือไม่    ไม่เคย       เคย ระบุวนัท่ี .......................................รวม......................วนั 

 

(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   
เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคัญมาก) 

 


