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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ / ปารีส 

18.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ท่ี 7  เคาน์เตอร ์P            

สายการบินเจ็ท แอรเ์วย ์(9W) 

21.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเจ็ท แอรเ์วย ์ เท่ียวบินที 9W67/9W124  

(แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินมุมไบ อินเดีย : 00.35-02.55) 



 

 

ส่ิงท่ีควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60 นาทีและไม่มี

ประกาศ เตือน ข้ึนเคร่ือง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    สนามบินปารีสชารล์ เดอ โกลด ์- ปารีส – มหาวิหารนอเทรอดาม (ไม่ร่วมค่าเชา้ชม

หลงัคา) – หอไอเฟล(ไม่รวมค่าข้ึน)-จตัุรสัคองคอรด์ - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ – ประตูชยันโปเลียน - ล่องเรือแม่น ้า

แซน - รา้นDuty Freeชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์

08.20       เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส ชารล์เดอโกล Paris Charles de Gaulle Airport (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  จากนั้นน าทา่นผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทางศุลกากร ตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่มหานครปารีส 

(Paris) (ระยะทาง30ก.ม./50นาที) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1

ใน10 ของโลกท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด  ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึ งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ

วฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์

และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จากนั้นน าทา่น ถ่ายภาพท่ีมหาวิหารนอ

เทรอดาม (Cathé drale Notre Dame de Paris) อายุกวา่ 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ี

งามเลิศ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหล่ียมและยอด   ปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 

เมตร    เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 กบั พระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็น

จุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนั ้นน าทา่นถ่ายภาพจตัุรสัคองคอรด์  (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติั

ฝรั่งเศส และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่สูงตระหงา่นคูน่ครปารีส 

ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุตซ่ึงสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคคาเดโร่  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรัสคองคอร์ด

ตรงสู่ประตูชยันโปเลียน น าทา่นถา่ยรูปคูเ่ป็นท่ีระลึกกบัประตูชยันโปเลียน (The Arc de Triomphe)ไม่รวมค่า

เขา้ชม สญัลกัษณ์แห่ง  ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเ์ตอร์ลิทซใ์นปีค.ศ.1805 โดยเร่ิมสรา้งข้ึนในปี 

ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  จนสมควรแกเ่วลา  ใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ีถนนชองป์ส เอลิเซ่ส ์ถนนสาย

แฟชั่นท่ีมีช่ือเสียงของปารีส เป็นยา่นการคา้ท่ีประกอบไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นม 

มากมายสองขา้งทางมีตน้เชสตน์ัด ท่ีไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงามและ   ปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายน้ี

ไดร้ับการขนามนามวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย   

 จากนั้นน าทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนท่ี ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์

น่าประทบัใจ  จากนั้นไปชอ้ปป้ิงตอ่ท่ีหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้

ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิเชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาทา่นสมัผสักบั

บรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีหา้งแกลเลอร่ี 

ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรือทา่นสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส 



 

ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเชน่ ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั 

อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนการชอ้ปป้ิงของท่านอิสระอาหารค าตามอธัยาศยั ) 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัFOREST HILL MEUDON  หรือเทียบเทา่ 

  

 

 

 

 

วนัท่ีสาม      พระราขวงัแวรช์ายส ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม) - ชอ้ปป้ิงลาวลัเลย ์วิลเลจ เอาทเ์ลท  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู ่ เมืองแวรซ์ายส  ์(ระยะทาง30ก.ม./ 50นาที)  น าทา่นถา่ยรูปพระราชวงัแวรซ์ายส ์ (Versailles 

Palace) ไมร่วมคา่เขา้ชม (หากทา่นใดสนใจเขา้ชมสามารถติดตอ่ซ้ือตัว๋เขา้พระราชวงั ท่ีไกด)์ อนัย่ิงใหญ ่ท่ีสรา้งข้ึน

ตามพระราชประสงคข์อง พระเจา้หลุยส์  ท่ี1 4 ภายในตกแตง่อยา่งวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป

แกะสลกั และเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล  พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่โบสถห์ลวง

ประจ าพระราชวงั,    ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง ,หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of 

Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนาง

มารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชินี ท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม , ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ลาวลัเลย ์วิลเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปป้ิง(ระยะทาง25ก.ม./45นาที) ตัง้อยูทิ่ศตะวนัออกของเมืองปารีส 

อิสระใหท้า่นเพลิดเพลินและสนุกกบัการชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัๆ ทัว่โลกมากกวา่ 80 ย่ีหอ้ ดว้ยราคาที่ ถูกกวา่ซ้ือตามช็อปทัว่ไป 

ราคาสินคา้ท่ีน่ีลดราคาตัง้แต ่33% - 60% หรือมากกวา่นั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินคา้ท่ีอาจจะหลุดเทรนดไ์ปแลว้

ในชว่งฤดูท่ีผา่นไป แตส่ าหรับคนไทยผมวา่น่าจะคุม้เลยทีเดียว เพราะคุณจะไดข้องมือหน่ึงราคาถูก เพียงแตอ่าจจะไมล่ า้

น าหนา้เพ่ือน ๆ ของคุณนั่นเอง จะมีแบรนดด์งั ๆ ท่ีคนไทยชอบซ้ือกระหน ่ าซมัเมอร์เซลส์ใหดู้ละ่กนันะครับ ส าหรับ

รสนิยมสว่นตวัและตวัแปรส าคญัคืออานุภาพของเงินสดหรือบตัรเครดิตของคุณนั่นเอง         ไหนๆก็มาถึงฝรั่งเศสแลว้ 

ระบายเงินกนัไปกอ่นกลบัไทยคอ่ยวา่กนัใหม ่ชอ้ปแบรนดต์า่งๆ อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, 

Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, 

Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger etc; (อิสระอาหารเย็น

ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  

           น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัFOREST HILL MEUDON  หรือเทียบเทา่ 



 

  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ปารีส – อิสระชอ้ปป้ิงทัง้วนั Free Time Full Day (ไกดบ์ริการพาไปชม) หรือท่านสามารถ

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัไดเ้ต็มวนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ช่ือดงั เชน่ Louis Vuitton, Chanel, Rolex ฯลฯ  ณ หา้ง

แกลลอร่ีลาฟาแยส และ หา้ง DUTY FREE นอกจากนั้นยงัมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนๆอาทิ  

-พิพิธภณัฑล์ูฟร ์(MUSÉE DU LOUVRE) เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เกา่แกแ่ละใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงของ

โลก มีผูเ้ชา้ชมเป็นมากกวา่ 8.3 ลา้นคนตอ่ปี  และประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน  ตัง้แตร่าชวงศค์าเปเทียง ตวัอาคาร

เดิมทีเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคา่ระดบัโลก

เป็นจ านวนมาก เชน่ ภาพเขียนโมนาลิซา  THE VIRGIN AND CHILD WITH ST. ANNE, MADONNA OF 

THE ROCKS ผลงานของลีโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch ลาน

คองคอร์ดและเข่ือนริมแมน่ ้าซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดงงานประติมากรรมกลางแจง้  รูปปั้น   มา้ไม ้ และในอดีตเคยใช ้

เป็นสถานท่ีรองรับนักการเมืองและท่ีท าการของสภาสูงของฝรั่งเศส  

-โรงละครปาเลสก์ารนิ์เย่ (Palais Garnier) เป็นโรงละครโอเปร่าแหง่ชาติ ซ่ึงสามารถจุคนไดถึ้ง 1,979 ท่ีนั่ง ช่ือ

น้ีใชเ้รียกขานตามผูส้รา้งชาร์ส การ์นิเย ่(Charles Garnier) ซ่ึงไดอ้อกแบบไดอ้ยา่งวิจิตรตระกานตาและหรูหราอยา่ง

ย่ิง และถูกจดัเป็นศิลปะช้ินเอกดา้นสถาปัตยกรรมโรงละครของศตวรรษท่ี 19 ตอ่มาไดเ้พ่ิมใหมี้หอ้งสมุดและสถานท่ี

แสดงนิทรรศการโดยเฉพาะดา้นศิลปะการแสดง และเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของโลก เชน่ 

หอ้งสมุดคองเกรสท่ีกรุงวอชิงตนั โรงละครฮานอยท่ีเวียดนาม โรงละครริโอเดอจาเนโรและโรงละคอะเมซอนท่ีบราซิล  

-โบสถแ์ซงตช์าแปลล ์(Sainte Chapelle) เป็นโบสถท่ี์ใชส้ าหรับสวดมนตข์องราชวงศโ์ดยเฉพาะ ซ่ึงใชศิ้ลปะ

สไตลก์อธิคในชว่งยุคกลางและประดบัดว้ยกระจกสีสไตลศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ีสวยงามมากมายจนเรียกไดว้า่ เป็นสถานท่ี

ท่ีมีคอลเล็คชัน่กระจกสีของศตวรรษน้ีมากท่ีสุดเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นโบสถข์นาดเล็ก แนะน าวา่ ไปชว่งเชา้จะดี

ท่ีสุดเพราะยงัมีนักทอ่งเท่ียวไมเ่ยอะและจะไดเ้ท่ียวสบายๆ 

อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัท่ี FOREST HILL MEUDON  หรือเทียบเทา่ 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง    ปารีส - ท่าอากาศยานปารีส ชารล์เดอโกล  



 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

    จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่สนามบินชารล์ เดอ โกลด ์ปารีส   เพ่ือเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

11.00 น    ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเจ็ท แอรเ์วย ์(9W) เท่ียวบินท่ี 9W123/9W62 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 

    (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินมุมไบ อินเดีย : 00.45-02.00) 

07.40 น    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 

(2+1) พกัเด่ียว (เพ่ิม) 

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

12 -17 เมษายน 39,998 39,998 39,998 10,000 

10 – 15 พฤษภาคม  39,998 39,998 39,998 10,000 

26 – 31 กรกฎาคม 39,998 39,998 39,998 10,000 

10 -15 ตุลาคม  39,998 39,998 39,998 10,000 

*** พกั 3 ท่าน เตียง Triple จ่ายเพ่ิม 5,000 บาท   

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 35 ทา่น กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้  

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 10 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ

ไมส่ามารถควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 30 ทา่น ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 30 ทา่น ไมมี่

หวัหนา้ทวัร์ ไทยร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

 

อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุ๊ป เทา่นั้น น ้าหนักกระเป๋า 23 กก 1 ทา่นตอ่1 

ใบ น าข้ึนเคร่ืองได ้1 ทา่นตอ่ 1 ใบไมเ่กิน 7 กก 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีใชร้ถบางสถานท่ีเทา่นั้น 

4. คา่อาหารตามรายการทวัร์ 

5. คา่หวัหนา้ทวัร์อ  านวยการทวัร์ตลอดการเดินทาง (ข้ึนอยูก่บัความพ่ึงพอใจของลูกคา้) 

6. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่

ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงาน

เทศกาลตา่งๆและงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ี

เมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั ) 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(คา่

รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นั้น) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่ง

พิเศษ,บริการพิเศษตา่ง ๆ 

4. คา่วีซา่เชงเกน้ ประมาณทา่นละ 4,500.- บาท 

5. คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถในยุโรป ทา่นละ 1,800 บาท  

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น และ/

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่นในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด 

(ยกเวน้ค่า ธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได  ้และ

จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ และ

อุบติัเหตุ สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ช าระเงินเต็มจ านวน 



 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

    เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ทางบริษทั ของสงวนไม่คืนเงินทุกกรณี  

 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก  าหนด ซ่ึงทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และไมคื่นเงินทุกกรณี หากกรณีลูกคา้จองสายการบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษัทรับทราบ รวมถึงแสดงเอกสารทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทไมร่ับผิดชอบทุกกรณี  

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส) 

ระยะเวลาด าเนินการย่ืน 10 วนัท าการ 

** ผูเ้ดินทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย ** 



 

1. พาสปอรต์ ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุกอ่นน าสง่ 

และมีจ านวนหนา้เหลืออยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพ่ือติดวีซา่ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่

ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นเอกสารอา้งอิงกบัทางสถานฑูต  

2. รูปถ่าย รูปสีหนา้ตรงปัจจุบนั ฉากหลงัสีขาว ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ และมีอายุไมเ่กิน 3 เดือน หา้มตกแตง่รูป 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเคร่ืองประดบั ตอ้งเป็นรูปท่ีถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น  

3. เอกสารส่วนตวั 

ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้มี)  

ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสียชีวิต)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้เคยทีการเปล่ียน) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายุต า่กว่า20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาสูติบตัร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บิดา-มารดา  

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด  

4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง , เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและชว่งเวลาท่ี

อนุมติัใหล้าหยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เทา่นั้นไมต่อ้งระบุช่ือประเทศ หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

และตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนกอ่นย่ืนวีซา่  ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ  และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั ้น พรอ้ม

ประทบัตราบริษทั โดยช่ือลูกคา้ท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดช่ือ -สกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

4.2 กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (คดัลอกไมเ่กิน 3 เดือน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น)  

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองตวัจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ป็น

ภาษาองักฤษเทา่นั้น (สถานทูตไมร่ับเอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนกอ่น

ย่ืนวีซา่) 

 เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมี

ใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 

จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากทัง้บิดาและมารดา พรอ้มมีการรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับุตรกบัผูท่ี้

บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบิดาหรือมารดา

จะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ท่ีรับย่ืนวีซา่ดว้ย กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกั

หลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว  

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 



 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของ

ตวัเองหรือของสามีก็ได ้ ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ      

พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

5. หลกัฐานการเงิน 

 

5.1ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรพัย์ ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) 

ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ 

ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา  

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงิน 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงินสุดทา้ยท่ีลูกคา้อพัเดท 15 วนัก่อนย่ืน ตอ้งมียอดเงินท่ีครอบคลุมค่าทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

 

5.2หากตอ้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลอ่ืนในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ย  ) BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี และบุคคลท่ี

เจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไม่เกิน 14 วนักอ่นย่ืน ตอ้งสะกดช่ือ -สกุลใหต้รงตามหน้า

พาสปอร์ต 

5.3 กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด ทางบริษัทฯ จะตอ้ง

ออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง 

และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลย่ืนวีซ่าเชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลภาษาองักฤษตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาใหอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งส่งใหก้บัทางสถานทูต ทางบริษัทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผิดพลาด ทา่น

อาจจะถูกปฏิเสธวีซา่ได ้

รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้  และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ  ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

สถานทูตเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวี

ซา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร** 



 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลย่ืนวีซา่เชงเกน้ประเทศฝรั่งเศส 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       ............................................................................................ .................. 

2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................................ .................. 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (ถา้มี)          ............................................................................................ .................. 

4. วนั-เดือน-ปีเกิด   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานท่ีเกิด .. ...................................... 

5. เพศ   ชาย          หญิง 

5. ท่ีอยูป่ัจจุบนั (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .......................... .................... 

โทรศพัทมื์อถือ ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น ...................... .................................... 

6. อาชีพปัจจุบนั .................................................... ต าแหน่ง ............................................... ....................... 

7. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจรา้นคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (หากประกอบกิจการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ................................................ ...........................................................................................  

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท่ี์ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ................................... อีเมล ์................. ......... 

8. รายไดต้อ่เดือน ........................................................... บาท  

9. รายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดห้ลกั ............................................................................ ............. 

      แหลง่ท่ีมาของรายไดน้ั้น .................................. ....................................................................... ................. 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบียน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย    ⃣   อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ช่ือ-สกุลคูส่มรส (ถา้มี) .............................................  วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด .....................  

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ............ .......... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด .............. ........ 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่หรือไม ่ถา้มี ขอรายละเอียด ดงัน้ี 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วนัออก .... ................. วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ...................  

      เลขพาสปอร์ต ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................ ... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์............................................................................................................  

16. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 



 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)   

17. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี ..............................................  ถึงวนัท่ี ..................................................  

18. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                ไมเ่คย              เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)   

19.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

   ไมเ่คย    เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...............................................  

20. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

          ตวัผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร)  

           กรุณาระบุช่ือ .............................................................  

        ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ ………………………………..…………. 

   เช็คเดินทาง       เงินสด 

   บตัรเครดิต       ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

            ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมีผูอ้อกให  ้

** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลทัง้หมด เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลน์ของท่าน ** 

- หนังสือเดินทางเล่มเก่า จ าเป็นตอ้งส่งมาเพ่ือดูประวติัการเดินทางของท่าน 

- หากยงัไม่แนบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจริง กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านเป็นภาษาองักฤษ

ใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั / ต าแหน่งของท่าน / ลกัษณะงาน / รายไดต่้อเดือน  

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวก 

 

 



 

 

 

 


