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PARIS FREE STYLES 

8 วนั 5 คนื 
 โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 นําทา่นบนิตรงสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครแหง่แฟชนัทเีป็นสวรรคข์อง 

นักชอ้ปปิงจากทัวทกุมมุโลก 

 ชมมหานครปารสีอันสดุแสนโรแมนตกิ นําทา่นถา่ยรปูกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)  

ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

 ลอ่งเรอืบาโตมชุ  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ่าแซนทไีหลผา่นใจกลางกรงุปารสี 

 ชอ้ปปิงสดุมนัสท์ ีChic Outlet La Vallee Village 

ราคาเพยีง  47,900.- 
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         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัท ี  7-14, 21-28 ก.ย. 61 47,900.- 

วนัท ี 29 พ.ย.-6 ธ.ค., 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 47,900.- 

วนัท ี 7-14 ธ.ค. 61 47,900.- 

วนัท ี 27 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 63,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 
1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรงุเทพฯ - ปารสี - ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ –  
พระราชวังแวรซ์ายน ์

✈ O O 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE LA 
DEFENSE 

3. พพิธิภณัฑนํ์าหอม - แกลเลอร ีลาฟาแยตต ์- OUTLET    O O X 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE LA 
DEFENSE 

4. อสิระเต็มวัน เต็มอมิกบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE LA 
DEFENSE 

5. อสิระเต็มวัน เต็มอมิกบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE LA 
DEFENSE 

6. อสิระเต็มวัน เต็มอมิกบัมหานครปารสี O X X 

BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE LA 
DEFENSE 

7. ปารสี - สนามบนิ O ✈ ✈  

8.   กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัท ี1: กรงุเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประต ู2 แถว 

D โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัท ี2: กรงุเทพฯ – ปารสี - ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - พระราชวงัแวรซ์ายน ์

00.50 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 930 

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี29 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ถงึมหานครปารสี เวลา 06.50 น.*** 

07.05 น. ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรงัเศส นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี28 

ตุลาคม 2561) นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีี

มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทนัีกท่องเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีดุ ปัจจุบันกรุง

ปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีาสมัยแห่งหนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิล

ของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนงึในเมอืงที

สําคัญทสีุดแห่งหนงึของโลก นําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของ
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แมนํ่าแซนนท์ตีัดผา่นใจกลางกรงุปารสี ขา้มสะพานสู ่เกาะเดอ ลา ซเิต ้กลาง 

แมนํ่าแซน ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la  

Concorde) ทพีระเจา้หลยุสท์ ี16 และพระนางมารอีงัตัวเนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัย

ปฏวิัตฝิรังเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิ       ชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซงึทอดยาว

จากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) สญัลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ  เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเรมิ

สรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนันนําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทโีดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซงึสรา้ง

ขนึในปี ค.ศ.1889 ทีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่   จากนันนําท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux 

Mouches Cruise) ไปตามแม่นําแซนด์ ทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็นอีกหนึงประสบการณ์ทีน่า

ประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุ

กว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลยีม

และยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพืนดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษก

สมรสระหว่างพระเจา้หลุยส์ที 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศูนย์ของ

ประเทศฝรังเศสอกีดว้ย 

เทยีง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส ์เพอืนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles 

Palace) อนัยงิใหญ ่(มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ ี14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รูปปัน รูปแกะสลักและเครอืงเรอืน 

ซงึเป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทมีี

ความยาวถงึ 73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ฝรังเศส อกีทงัยงัเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รํา

ของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ ี16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแต่งอย่าง

งดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ ่

คาํ      รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

      เขา้สูท่พีกั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3: พพิธิภณัฑน์าํหอม - แกลเลอร ีลาฟาแยตต ์- OUTLET    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์าํหอม Fragonard พพิธิภณัฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดง

วธิกีารผลตินําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลตินําหอมยหีอ้ Fragonard ยหีอ้นําหอมอันโด่งดัง ทมีี

แหล่งผลติตน้กําเนิดมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไดช้อืว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกนําหอม โดย

พพิธิภัณฑแ์ห่งนีก่อตังขนึมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทอียู่เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ท ี3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซงึแต่ละหอ้งจัดแสดงเรอืงราวเกยีวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุนําหอมตังแต่สมัย

อดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรอืงราวการผสมผสานกลนินําหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหาก

ทา่นมองหาของฝากจากปารสีทไีมเ่หมอืนใคร ท่านสามารถเลอืกซอืนําหอมจากโรงงานของ Fragonard 

ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย   จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free 

Shop) อาท ิเชน่ เครอืงสําอาง นําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทเีต็ม

ไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุ ปารสีทแีกลเลอร ีลาฟาแยตต ์
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(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของ

สวสิ ทมีสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, 

นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

เทยีง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ใหเ้วลาท่านอสิระเพอืช๊อปปิงท ีเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ทมีสีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น 

Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry,  

Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors,  

Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry,  

Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอนืๆอกีมากมาย อสิระให ้

ทา่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คาํ       อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย 

      เขา้สูท่พีกั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4: อสิระเต็มวนั เต็มอมิกบัมหานครปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทมีคีรอบคลุมอยู่ทัว

กรุงปารีสทังรถไฟใตด้ิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ดสินียแ์ลนดป์ารีส 

(Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทซีงึไมค่วรพลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ังอยู่

นอกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา 

วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครังแรกในปี 1992 มเีนือททีังหมด

ประมาณ 350 ไร่ ซงึคุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์คีุณชนืชอบ อาท ิเชน่ มกิก ีเมาส ์(Mickey Mouse), 

โดนัลด ์ดัก (Donald Duck ), กฟูฟี (Goofy) ตัวละครอนืๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 

2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย

เครอืงเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทังรา้นขายอาหารและของทรีะลกึ 

 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทมีชีอืเสยีง เกา่แกท่สีดุแห่ง

หนงึของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมอืปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานททีี

จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะททีรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ชนิ ท่าน

สามารถเดนิชมงานศลิปะชอืกอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปัน The 

Victory of Samothrace หรอื รูปปันเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีังมรีูปปันสฟิงซ ์(Sphinx), มัมม ี

(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะ

สรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทสีรา้งขนึจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทนัีกทอ่งเทยีวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ 

และเป็นฉากทมีอียูใ่นในภาพยนตรเ์รอืง The Da Vinci Code ซงึพพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง

แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชัวคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริ์ต ทําให ้

พพิธิภณัฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

 

เดนิเทยีวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซงึเป็นยา่นศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สมัผัสกับมนตเ์สน่ห์

และกลนิอายของวันวานทศีลิปะในฝรังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันได

ของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทเีป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของ

ปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทวีาดรปูอยูใ่กล ้ๆ  
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ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตล์โกธกิทงีามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบน

หลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี

16 กบัพระนางมาร ีองัตัวเนตต ์และยงัเป็นจุดกโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ย 

       เขา้สูท่พีัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5: อสิระเต็มวนั เต็มอมิกบัมหานครปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั เต็มอมิกบัมหานครปารสี   

       เขา้สูท่พีัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี6: อสิระเต็มวนั เต็มอมิกบัมหานครปารสี 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั เต็มอมิกบัมหานครปารสี   

      เขา้สูท่พีกั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี7: ปารสี - สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ เพอืใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซอื

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 931 

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี29 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.30 น. ถงึกรงุเทพฯ 

เวลา 06.00 น.*** 

วนัท ี8: กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั  

เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  
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จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม :  PARIS FREE STYLES 8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :    7-14, 21-28 ก.ย. 61  
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 47,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 47,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 47,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
47,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

      
                           

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :    29 พ.ย.-6 ธ.ค., 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61  
     7-14 ธ.ค. 61 
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 47,900.- 
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ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 47,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 47,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
47,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
                                

 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :    27 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 63,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  33,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ  (8 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์งัหมด 

 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต 

 
  ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขนึ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)     

    คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฝรงัเศส)  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยนืประมาณ 10-15 วนัทําการ 

***ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง
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ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาว

เทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวี
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ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
 

 

 
 


