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              TALENT INTERNATIONAL CO.,Ltd 
พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั�น 22, 731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 

 P M Tower 22nd Floor, 731 Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok  10400 
 Tel : (66) 2641-7557 - 8    Fax : (66) 2641-7559   E-mail cs@talent.co.th 
 Website : www.talent.co.th      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการท่องเที�ยวเลขที� 11/05723 

  
  

““  โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษ  ปารีสปารีส  66  วันวัน””  ((GGFF))   
ไม่ปล่อยเที่ยวเอง มีรถโค้ชเที่ยว มีไกด์นําเที่ยว ไม่ปล่อยเที่ยวเอง มีรถโค้ชเที่ยว มีไกด์นําเที่ยว 

ปารีส - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- มหาวิหารนอทเทรอดาม – ประตชูยั นโปเลียน 

ลอ่งแม่นํ้าแซน - พิพิธภณัฑล์ฟูร ์- หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิงถนนชองเชลิเชย ์- มงมารต์  
 

เดนิทางโดยสายการบนิ GULF AIR แวะเปลีย่นเครื่องเพยีง 2 ชม. เท่านัน้ 

เครื่องลาํใหญ่ AIRBUS330-300 จอทวีส่ีวนตวั, ลูกเรือคนไทยคอยใหบ้ริการกบัคณะ, นํา้หนกักระเป๋าใหญ่ 30 กก. 
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กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง    

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ / ปารีส 

18.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที่ 8-9                

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF) 

20.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที ่GF151/GF019 

(แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิบาหเ์รน : 0030-0130) 
 

วนัที่สองของการเดินทาง      ปารีส - พระราชวงัแวรซ์ายส ์ - ชมเมือง  

06.40 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์กรุงปารีส  ...หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้

เมอืงเรียบรอ้ยแลว้  ..รถบสันาํท่านสู่ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) ที่ไดช้ื่อวา่งดงามจติร

บรรจงที่สุดในยุโรป ซึง่สรา้งขึ้นตาม

พระราชดาํริของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

ชมพลบัพลาที่ทอ้งพระโรง หอ้งพระ

บรรทมพระราชินีและหอ้งต่างๆ ที่

วจิติรงดงามดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนงั ศิลปวตัถลุ ํา้ค่ารวมถงึเฟอรนิ์เจอรม์ากมายที่เป็นตน้แบบ

เฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท์ี่โด่งดงัไปท ัว่โลก ชมหอ้งประวตัิศาสตร ์ฮอลล ์ออฟ มเิรอร ์ที่เยอรมนียอมลง

นามในสนธิสญัญาสงบศึกเมือ่คร ัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 (ไมร่วมค่าเขา้ชม

ภายในแต่ละหอ้งท่านละ 15 ยูโร) 

นาํท่านชมมหาวหิารนอทเทรอดาม  (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็น

วหิารเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงกรุงปารีส เป็นผลงานดา้นสถาปตัยกรรมแบบกอธิคที่

วเิศษสุด สถานที่สาํคญัทางประวตัิศาสตรห์นา้สาํคญัของฝรัง่เศส และเป็นฉาก

หลงักาํเนิดนวนิยายคลาสลคิของโลกเรื่อง ไอค่้อมแห่งนอทเทรอดาม เดอ ปารีส 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย อสิระชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) (ไมร่วมค่าขึ้นหอไอเฟล ชัน้ 2 ประมาณ 15 ยูโร)  ซึง่

เป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส  เลศิหรู อลงัการ โรแมนติค มหศัจรรย ์ดว้ยความสูง 984 ฟตุ 

สรา้งดว้ยโครงเหลก็ท ัง้หมด  ชมความงามของมหศัจรรยส์ิ่งก่อสรา้งของโลก ที่น่ี ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัเดนิเลน่ ชมววิทวิทศันท์ี่สนาม Champs-de-Mars  สวนสาธารณะที่คน
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ฝรัง่เศสนิยมมาพกัผ่อนย่อนใจมากที่สุด เป็นสวนที่ออกแบบอย่างสวยงาม มขีนาดกวา้งใหญ่มาก 

วางทอดตวัจากหอไอเฟลไปจงึโรงเรียนทหารซึง่ต ัง้อยู่ทางตอนใต ้ ที่น่ีใหคุ้ณจะไดส้มัผสัสสีนั 

ความมชีีวติชีวาของคนฝรัง่เศส ซึง่มกัจะออกมาปิคนิค ทาํกิจกรรมกลางแจง้  

คํา่               *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ที่พกั  FOREST HILL MEUDON  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สามของการเดินทาง         ปารีส – ล่องเรือแม่นํ้าแซน ปารีส – ล่องเรือแม่นํ้าแซน –– พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ––  มงมาร์ตมงมาร์ต                                

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ลอ่งเรือแมน่ํา้แซน (ค่าต ัว๋เรือรวมแลว้) ชมววิทวิทศัน์

ของเกาะอลิ เดอ ฟรองซ ์ท่ามกลางแสง  ส ีและ

สถาปตัยกรรม  สถานที่ราชการ และอาคารอนัสาํคญัของ

ปารีส ซึง่ต่างอนุรกัษค์วามงดงาม คลาสลคิ ไวไ้ดอ้ย่างงดงาม

น่าประทบัใจ    

นาํท่าน ถา่ยรูปดา้นหนา้พพิธิภณัฑลู์ฟร ์(MUSÉE DU LOUVRE) (ไมร่วมค่าเขา้ชมภายใน

พพิธิภณัฑท์่านละ 15 ยูโร) เป็นพพิธิภณัฑศิ์ลปะที่มชีื่อเสยีงที่สุด เก่าแก่และใหญ่

ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มผูีเ้ชา้ชมเป็นมากกวา่ 8.3 ลา้นคนต่อปี  และประวตัิความ

เป็นมาที่ยาวนาน  ตัง้แต่ราชวงศค์าเปเทยีง ตวัอาคารเดมิทเีคยเป็นพระราชวงัหลวง 

ซึง่ปจัจบุนัเป็นสถานที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลก

เป็นจาํนวนมาก เช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา  THE VIRGIN AND CHILD WITH 

ST. ANNE, MADONNA OF THE ROCKS ผลงานของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีหรือภาพ Venus 

de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่ง Antioch ลานคองคอรด์และเขือ่นริมแมน่ํา้ซึง่ใชเ้ป็นสถานที่จดั

แสดงงานประติมากรรมกลางแจง้ รูปปัน้   มา้ไม ้ และในอดตีเคยใชเ้ป็นสถานที่รองรบั

นกัการเมอืงและที่ทาํการของสภาสูงของฝร ัง่เศส … 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ ย่านมงมารต์ (MONTMARTRE) ใหท้า่นไดเ้ดนิชมและ

ถา่ยรูปโบสถ ์SACRE OCEUR  ...ชมวหิารพระหฤทยัอนัศกัดิ์สทิธ์ิ 

(SACRE COEUR) เป็นโบสถแ์บบศิลปะโรมาโนไบแซนไทนท์ี่สวยที่สุดใน

กรุงปารีส  ณ บรเิวณน้ีคุณสามารถชมกรุงปารีสในแบบพาโนรามา่ววิ 

พรอ้มรื่นเริงไปกบันกัดนตรีพเนจร ที่มาขบักลอ่มดนตรีใหก้บัผูม้าเยอืน  … 

 นาํท่านชม ประตูชยั นโปเลยีน ประตูแห่งชยัชนะ ตัง้อยู่บนหวัถนนชองเชลเิซ ่

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
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คํา่              *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*.   

ที่พกั  FOREST HILL MEUDON หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง      ปารีส – ปารีส – ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ชื่อดงั เช่น Louis Vuitton, Chanel, Rolex ฯลฯ  

ณ หา้งแกลลอรี่ลาฟาแยส และ หา้ง DUTY FREE  

  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ที่พกั  FOREST HILL MEUDON  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ห้าของการเดินทางวันที่ห้าของการเดินทาง                                        ปารีส ปารีส –– กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์ปารีส   เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

11.00 น  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF) เที่ยวบนิที ่GF018/GF152 
 

วันที่หกของการเดินทางวันที่หกของการเดินทาง                                          กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

  (แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิบาหเ์รน : 1905-2225) 

08.55 น  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
 

********** 
 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย : จาํนวนผูเ้ดินทาง 30 ท่าน     
 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํา่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

17-22 มีนาคม 60 32,999.- 32,999.- 32,999.- 6,500.- 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามนั 
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และ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊ เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการที่ใชร้ถบางสถานที่เท่านัน้ 

4. ค่าอาหารตามรายการทวัร ์

5. ค่าหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยการทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ใน

ภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่

เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่า

รกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การ

รกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด , มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษ,บริการพเิศษต่าง ๆ 

4. ค่าวซีา่เชงเกน้ ประมาณท่านละ 4,500.- บาท 

5. ค่าทปิคนขบัรถในยุโรป ท่านละ 10 ยูโร 

6. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 20 ยูโร 

 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิเต็มราคาทวัร ์

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 
 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระเต็มจาํนวน 

• กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  
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หมายเหต ุ

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางทุกกรณี ไมคื่นเงนิเต็มจาํนวน  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ที่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใด  ๆ ตามรายการ หรือถกู

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ใน 

ดุลพนิิจของสถานฑูต เรื่องวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนาม

ของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบั

ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้ง

ใหมก็่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั

หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงาน และ

หากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ใน

ดุลพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนาม

ของบริษทัฯเมือ่ท่านไดช้าํระเงนิท ัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯที่ได ้

ระบุไวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซีา่ แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซีา่ จะอยู่ใน

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ 

ที่น้ี 
 

หมายเหตุขอ้สาํคญั 

• บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

• กรณีทีเ่กิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เทีย่วและพกัโรงแรมไดค้รบถว้น

ตามโปรแกรมทวัรท์ีร่ะบ ุทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่คนืค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น เพราะถอืเป็นเหตสุุดวสิยัทีเ่กิดขึ้น

โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้บัค่าชดเชยใด ๆ ท ัง้สิ้นจากทางสายการบนิ 
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• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หรือยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจุาํเป็นสุดวสิยั  โดยจะ

พยายามใหเ้กิดประโยชนสู์งสดุกบัท่าน  

• หากระหว่างการเดนิทาง ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏเิสธ

การเขา้ หรือ ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ทาํใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ซึ่งถอืเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออาํนาจ

และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น ในกรณีทีเ่กิดเหตสุดุวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนดัหยุดงาน, และทรพัยส์นิส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลมืตามสถานทีต่่าง 

ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษทัฯ 

• ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ให ้  ถอืว่าท่านไดส้ละสทิธิ์ และไม่

สามารถเรียกรอ้งขอเงนิคนืค่าบริการได ้

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา และเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์

สูงสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั 

ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของ

เที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดง

เหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการ

เดนิทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่

บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัิตาม

กฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิ

กฎหมาย บริษทัฯ จะไมคื่นค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น 

หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บริษทั จะยึดถือและ

คํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 
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• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรือมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามา

กลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน 4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มี

ใบรบัรองแพทย)์  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์

เพือ่หาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนีํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสทิธท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูก 

ปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ 

ยนืยนั การเดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายนัน้ได ้ 

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้

หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูนํ้าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีา ฝร ัง่เศส 
 

 หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า6 เดือนและมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

รูปถ่าย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจบุนัหนา้ตรงขนาด  2 น้ิว จาํนวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว ถ่ายมาตรฐาน

ไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได ้ ) และกรุณา

เขยีนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

- สเตทเมน้ทร์ายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 236 เดือน (อพัเดทยอด ไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนั

ยื่นเอกสาร) 23ยอดเงนิในบญัชีขัน้ตํา่ 100,000.- (ขอจากธนาคาร) 

  หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนกังาน 

- หนงัสอืรบัรองการทาํงานตวัจริง  ระบอุาชพี-ตาํแหน่ง, เงนิเดอืนและระยะเวลาในการทาํงาน(อายุไมเกิน 1 เดอืนก่อนยื่น 

และชื่อ นามสกุลภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)  

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 



 
 

9: F  

 

- ใชส้าํเนาหนงัสอืรบัรองบริษทัทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองสาํเนาและ

ประทบัตราบริษทัฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่ (อายุไม

เกิน 1 เดอืนก่อนยื่น)  

   สาํเนาทะเบยีนบา้น  

   สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุตํา่กว่า 20 ปี)  

   สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถา้ม)ี 

   สาํเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ )   

 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นสาํเนา หา้มถ่ายรูปและปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรือสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** สาํหรบัผูเ้ยาวอ์ายุตํา่กว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจาํเป็นตอ้งยื่นหนงัสอืยนิยอม

จากบดิาหรือมารดาอกีคนทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอาํเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบ

เปลีย่นนามสกุล (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล) ในใบคาํรอ้งขอวซ่ีาจะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนา 

หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไม่มหีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบสาํเนาบตัร

ประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้่ายเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม่ พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่

แสดงว่าเป็นบคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไม่จดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 

 

 

 


	ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

