
 

 

PARIS FREE STYLES 

8 วนั 5 คนื 

 โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 

 นําทา่นบนิตรงสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครแหง่แฟชัน่ทีเ่ป็นสวรรคข์อง 

นักชอ้ปป้ิงจากท่ัวทกุมมุโลก 

 ชมมหานครปารสีอันสดุแสนโรแมนตกิ นําทา่นถา่ยรปูกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)  

ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

 ลอ่งเรอืบาโตมชุ  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี 

 ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่Chic Outlet La Vallee Village 

 
 

ราคาเพยีง  48,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 

 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่ 2-9 ม.ีค. 62 48,900.- 

วนัที ่ 5-12 เม.ย. 62 59,900.- 

วนัที ่ 8-15, 10-17, 12-19 เม.ย. 62 59,900.- 

วนัที ่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. 62 49,900.- 

วนัที ่ 5-12, 13-20 พ.ค., 31 พ.ค.-7 ม.ิย. 62 49,900.- 

วนัที ่ 24 ม.ิย.-1 ก.ค. 62 49,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

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

พระราชวังแวรซ์ายน ์
✈ O O 

BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE  

3. พพิธิภณัฑน้ํ์าหอม - แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- OUTLET    O O X 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE  

4. อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE  

5. อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE  

6. อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN  
PLUS SUITCASE  

7. ปารสี - สนามบนิ O ✈ ✈  

8.   กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประต ู2 แถว 

D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – ปารสี – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – พระราชวงัแวรซ์ายน ์ 

00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 930 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 00.05 น. และถงึปารสี 

เวลา 07.05 น.*** 

06.50 น. ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 

มนีาคม 2562) นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่ี

มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุง

ปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล้ํ่าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิล



 

 

ของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่

สําคัญที่สุดแห่งหนึง่ของโลก นําเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของ

แม่น้ําแซนน์ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารสี ขา้มสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซเิต ้กลางแม่น้ําแซน ผ่านลาน

ประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารี

อังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิ       

ชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน นําชม

และถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ  เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

แลว้จากนัน้นําถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่

นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่   จากนัน้

นําทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลาง

กรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํ่า เป็น

อกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-

dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ย

หอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตร เป็น

สถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจุด

กโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส ์เพือ่นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles 

Palace) อนัยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน 

ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ี

ความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รํา

ของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่าง

งดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: พพิธิภณัฑน์ํา้หอม - แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- OUTLET     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์า้หอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดง

วธิกีารผลติน้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน้ําหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอันโด่งดัง ทีม่ี

แหล่งผลติตน้กําเนิดมาจากเมอืง Grasse เมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน้ําหอม โดย

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยู่เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน้ําหอมตัง้แต่สมัย



 

 

อดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น้ําหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหาก

ทา่นมองหาของฝากจากปารสีทีไ่มเ่หมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซือ้น้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard 

ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย   จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free 

Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็ม

ไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุ ปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของ

สวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ใหเ้วลาท่านอสิระเพือ่ช๊อปป้ิงที ่เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิ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 และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํา่       อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4: อสิระเต็มวนั เต็มอ ิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทีม่คีรอบคลุมอยู่ทั่ว

กรุงปารีสทั ้งรถไฟใตด้ิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ดสินียแ์ลนดป์ารีส 

(Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยู่

นอกกรงุปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา 

วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อทีท่ัง้หมด

ประมาณ 350 ไร่ ซ ึง่คุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิเชน่ มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), 

โดนัลด ์ดั๊ก (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 

2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย

เครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre 

Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 

ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะ

ทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมาก กวา่ 35,000 ช ิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อยา่ง

ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  

ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory of Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส 

(Venus de Milo) มทีัง้มรีปูปัน้สฟิงซ ์(Sphinx), มมัมี ่(Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย 

โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกี

จุดยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da 

Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชัว่คราว



 

 

ต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีล่ะ

เกอืบ 10 ลา้นคน 

เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่ห์

และกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันได

ของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของ

ปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหล่าศลิปินทีว่าดรูปอยูใ่กล ้ๆ  ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่

ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ 

โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 

เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์และ

ยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5: อสิระเต็มวนั เต็มอ ิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6: อสิระเต็มวนั เต็มอ ิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE  ร            

 

วนัที ่7: ปารสี – สนามบนิ  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

12.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.40 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 05.55 น.*** 

วนัที ่8: กรงุเทพ 

06.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 



 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม :  PARIS FREE STYLES 8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :    19–26 ม.ค. 62 

5-12 ก.พ. 62  

2-9 ม.ีค. 62 

         

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 48,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 48,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 48,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
48,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  24,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 



 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :    5-12 ,8-15, 10-17, 12-19 เม.ย. 62  

     

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  27,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :    30 เม.ย.-7 พ.ค. 62  

5-12, 13-20 พ.ค., 31 พ.ค.-7 ม.ิย. 62  

24 ม.ิย.-1 ก.ค. 62  

      

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  26,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่  

เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (8 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



 

 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 



 

 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู



 

 

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน, วนัลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 



 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 


