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PARIS FREE STYLE 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 

โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 
 เร ิม่เพยีง 45,900.- 
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 น าทา่นบนิตรงสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครแหง่แฟชัน่ทีเ่ป็นสวรรคข์อง 

นักชอ้ปป้ิงจากท่ัวทกุมมุโลก 

 ชมมหานครปารสีอันสดุแสนโรแมนตกิ น าทา่นถา่ยรปูกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)  

ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

 ลอ่งเรอืบาโตมชุ  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุ

ปารสี 

 ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่Chic Outlet La Vallee Village 

     

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  7-14, 21-28 ก.ย. 61 45,900.- 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ปารสี ✈ ✈ ✈  

2 ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - พระราชวังแวรซ์ายน ์ ✈ O O 
BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE LA DEFENSE 

3 พพิธิภณัฑน์ ้าหอม - แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- OUTLET    O O X 
BEST WESTERN PLUS  
SUITCASE LA DEFENSE 

4 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN PLUS  
SUITCASE LA DEFENSE 

5 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN PLUS  
SUITCASE LA DEFENSE 

6 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
BEST WESTERN PLUS  
SUITCASE LA DEFENSE 

7 ปารสี - สนามบนิ O ✈ ✈  

8 กรงุเทพฯ 

 
✈ ✈ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ปารสี 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการ

บนิไทย ประต ู2 แถว D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - พระราชวงัแวรซ์ายน ์

00.05 น. ออกเดนิทางสูป่ารสี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 930  

07.05 น. ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าท่าน

ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่28 ตลุาคม 2561) น าทา่นเดนิทางสู่

มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ัน

เหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 

ปัจจบุันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแห่ง

หนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารสี ผ่านชมความสวยงามของ

แมน่ ้าแซนนท์ีต่ัดผา่นใจกลางกรงุปารสี ขา้มสะพานสู ่เกาะเดอ ลา ซเิต ้กลาง 

แมน่ ้าแซน ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la  

Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหาร

ชีว ิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝ ร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก       

ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่

ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึ  เอาสเ์ตอร์

ลทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่

โดดเด่นสงูตระหงา่นคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1889 ที่บริเวณจัตุ รัสทรอคคาเดโร่    จากนั้นน าท่านล่องเรือบาโตมุช 

(Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุง

ปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสอง

ฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหา

วหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็น
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มหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิที่งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรง

เหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็น

สถานที่ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอัง

ตัวแนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส ์เพือ่น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร์

ซายส ์(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) 

ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติร

อลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิ

อย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ า

พระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ 

หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยา

โกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ

พระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและ

เตน้ร าของพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทม

พระราชนิทีีต่กแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน

ทีย่ ิง่ใหญ ่ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง       พพิธิภณัฑน์ า้หอม - แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ - OUTLET    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอม

ยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอันโด่งดัง ที่มแีหล่งผลติตน้ก าเนิดมาจากเมอืง 

Grasse เมืองที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าหอม โดยพพิธิภัณฑ์แห่งนี้

ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดมิของ นโปเลียน โบนาปารต์ที่ 3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุ

ภัณฑ์บรรจุน ้ าหอมตั ้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการ

ผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลกัษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝาก

จากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื้อน ้ าหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย   จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูก

ในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิง

จากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจาก

รา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ใหเ้วลาทา่นอสิระเพือ่ชอ๊ปป้ิงที ่เอาทเ์ลตขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืก

มากมายอาท ิเชน่ 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 

 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ 

ทีม่คีรอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารสีทัง้รถไฟใตด้นิ รถเมล ์หรอื รถTAXI โดยท่านอาจ

เดินทางสู่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland 

เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด  โดยดสินยีแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรงุปารสีประมาณ 30 

กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี

(Marne La Vallee) โดยดสินียแ์ลนด์ปารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มี

เนื้อทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร่ ซ ึง่คุณจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิ

เชน่ มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลด ์ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) 

ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น 

Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย

เครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ 

 

หรือเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ลูฟร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศลิปะที่มี

ชือ่เสยีง เกา่แก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิ

เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช ิน้ ท่านสามารถ

เดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอ

นาร์โด ดาวินชี, รูป ปั้น  The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส 
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(Venus de Milo) มีทั ้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอย

อารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะ

สรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิที่สรา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมที่นักท่องเทีย่ว

ตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci 

Code ซึง่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยังมี

นทิรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑ์

ลฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

 

เดนิเที่ยวชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากว่า 200 ปี

แลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดี

สดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica 

of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้

เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 

800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่

หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 

เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กบัพระนาง

มาร ีองัตัวเนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของกเดนิทาง   อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี    

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี    

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง             ปารสี -  สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง         กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
PARIS FREE STYLE  8 วนั 5 คนื   โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:            7-14, 21-28 ก.ย. 61 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 45,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 45,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 45,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
45,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (8 ยโูร) 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

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

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

***ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 


