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เยือนปารีส ดินแดนน้ำหอม สวรรค์นักช้อป ต้นกำเนิดโอตกูตูร์ // ถ่ายรูปสัญลักษณ์ความย่ิงใหญ่ของฝรั่งเศส //               
ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ มรดกโลกแห่งตะวันตก // ล่องเรือบาโต มูช ชมอนุสรณ์สำคัญในปารีส //          

ช้อปปิ้งห้างสุดหรู แกลอรี่ ราฟาเยส , ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ที่รวมแบรนด์ดังกว่า 110 แบรนด์ // อิสระใหเ้ที่ยวเพลิดเพลิน
เดินเล่น ช้อปปิ้งเก็บตกในกรุงปารีส 

 
 
 
 
 
 
 

39,900.- 
มัดจำท่านละ 10,000.- 

กำหนดวันเดินทาง 24 – 29 ก.ค. 63 10 – 15 เม.ย. 63 01 – 06 พ.ค. 63 

19 – 24 มิ.ย. 63 07 – 12 ส.ค. 63 18 – 23 ก.ย. 63 23 – 28 ต.ค. 63 

ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวปารีส อิสระช้อปปิ้งจุใจ 6 วัน 3 คืน 

วันที ่(1) : กรุงเทพฯ – บาร์เรน 
วันที่ (2) : บาร์เรน – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโต มูช – แกลอรี่ ราฟาเยส   
วันที่ (3) : พระราชวังแวร์ซายส์ – ลาวาเล่ เอาท์เล็ท – ปารีส 
วันที่ (4) : อิสระใหไ้ด้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งกรุงปารีส 
 วันที่ (5) : ปารีส – บาห์เรน – กรุงเทพฯ 
 วันที่ (6) : กรุงเทพฯ 
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 วันที ่(1) : กรุงเทพฯ – บาร์เรน 
 

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน              
กัลฟ์แอร์ 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ สนา มบินบาร์เรน โดยเที่ยวบิน GF 151  
 

วันที ่(2) : บาร์เรน – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโต มูช – แกลอรี่ ราฟาเยส 

 

00.45 น. เดินทางถึง สนามบินบาร์เรน เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบิน GF 019 
07.55 น. เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 

ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปารีสเป็นเมือง
หลวงแห่งแฟชั่นอีกทั้งยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทุกคนต่างหลงใหลกับแฟชั่น  

 นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยตั้งชื่อ 
ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล” มีความสูงประมาณ 324 เมตร (รวมเสาอากาศสูง 24 เมตร) ซึ่งสูง
เท่ากับตึกประมาณ 81 ชั้น  

 ชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์
เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836   

 ชม จัต ุร ัสคองคอร ์ด (Place de la Concorde) เป ็นสถานที่แห ่งความทรงจำทางประว ัติศาสตร์                             
ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดย กิโยติน ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส 
ปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของ “เสาโอเบลิสก์” ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์
และประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง คือ ประติมากรรมน้ำพุ Fontaine de Jacques 
Hittoff ที่พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิป โปรดให้สถาปนิก Jacques Hittoff สร้างน้ำพุ 2 แห่งบริเวณกลางลานจัตุรัส
คองคอร์ด 

 ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด
ของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความ
เก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่มีความสำคัญระดับโลก ก่อตั ้งขึ ้นโดยพระเจ้า 
ฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง 
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ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่นำมาจัด
แสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น  

 ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า สูท เนคไท นาฬิกา ปากกา ฯลฯ จาก
ร้านค้าปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่าน ล่องเรือบาโต มูช (Bateaux Mouches) 

ไปตามแม่น้ำแซน เพ่ือเที่ยวชมมหานครปารีส 
เนื่องจากแม่น้ำแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การ
ล่องเรือไปตามแม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงาม
มากมายที่อยู่ในปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์  
ที่ 3 เป็นต้น  

 ชมบรรยากาศ ย่านฌ็องเซลิเซ่ ถนนสายโรแมน       
ติกฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจาก
จัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน เป็นถนนที่
กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลกและรัชกาลที่ 5 ทรงได้เอา
มาเป็นแบบในการสร้างถนนราชดำเนิน ชื่ อฌ็อง      
เซลิ เซ่ มาจาก “เอล ูเซ ีย” (Elusia) ในภาษากรีก           
แล ้วเร ียกเป ็นภาษา ลาตินว ่า เอล ีซ ีอ ุม แปลว่า            
เกาะแห่งความสุขสงบ  

 นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แกลอรี่ ราฟาเยส (Galeries Lafayette) หรือที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า ห้างลาฟาแยต หรือ ห้างแพรงตอมส์ (Printemps) ซี่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ รวมถึง Louise 
Vuitton , Balenciaga ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de St Ouen หรือเทียบเท่า 
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วันที ่(3) : พระราชวังแวร์ซายส์ – ลาวาเล่ เอาท์เล็ท – ปารีส 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เด ินทางสู่  พระราชวังแวร ์ซายส ์ (Versailles 

Palace) / นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ 
(Versailles Palace) พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของ
ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่เมืองแวร์ซายส์ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของมหานครปารีส เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13   
ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พรรษา             
ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่าและทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์  จึงโปรดเกล้าฯ  
ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็ก ๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น            
เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสขึ้นครองบัลลังก์
มีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่เพ่ือเป็น
ศูนย ์กลางในการปกครองของพระองค์ จ ึงเริ่ม
ปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 คนงานกว่า 
30,000 คน และใช้เวลาสร้างอยู่ถึง 30 ปี จึงแล้ว
เสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็น
แบบอย ่างศ ิลปกรรมที่ งดงามมากภายในแบ่ง
ออกเป็นห้อง ๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตา 
พระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1979 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเซร์ริส (Serris) / นำท่านช้อปปิ้ง 

ลาวาเล่ เอาท์เล็ท (La Valle Village Outlet) 
เอาท์เล็ทที ่รวมเอาแบรนด์ชั ้นนำต่าง ๆ มากกว่า 
110 แบรนด์มาลดกระหน่ำให้ขาช้อปได้ละลายเงิน
ในกระเป๋า มีการออกแบบลักษณะคล้าย ๆ กับ
หมู่บ้านขนาดย่อม ๆ แบรนด์ชั้นนำต่างมีทั้งเสื ้อผ้า
แฟชั ่น กระเป๋า รองเท้า อาทิ Gerard Darel , 
Guess , Jimmy Choo , Michael Kors , Smith Paul , Sandro , Tod’s , Zadig & Voltaire , Carven , 
Vicomte A และ Longchamp เป็นต้น / จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงปารีส (Paris) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Accommodation at Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที ่(4) : อิสระใหไ้ด้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งกรุงปารีส 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระใหไ้ด้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งกรุงปารีส  

สถานที่แนะนำ ดิสนี ย์ แลนด์ปารี ส  (Disneyland Paris) หรื อ                      
 (Euro Disneyland) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งไม่ควร
 พลาด โดยด ิสน ีย ์แลนด ์ตั้ งอยู่ นอกกร ุ งปารีส 
 ระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร โดยดิสนีย์แลนด์
 ปารีสเปิดให้บริการครั ้งแรกในปี  1992 มีเนื้อที่
 โดยประมาณ 350 ไร่  ซ่ึ งท ่านจะได ้พบก ับตัว
 ละครดิสนีย์ที่ชื่นชอบ อาทิเช่น มิกกี้เมาส์ (Mickey 
 Mouse) ,  โ ด นั ล ด์ ด๊ั ก  ( Donald Duck) , กู ฟ ฟ่ี  
 (Goofy) และตัวละครอ่ืน ๆ  อีกมากมาย โดยดิสนีย์
 แลนด์ปารีส แบ่งพ้ืนที่ภายในเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 Disneyland Park  และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดิสนีย์แลนด์ ปารีสมีเครื่องเล่น ร้านอาหาร 
 รวมถึงร้าน ขายของที่ระลึกมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ 
 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน 

 การเดินทางไปดิสนีย์แลนด์จะต้องนั่งรถไฟ RER สาย A สีแดง (อยู่ริมขวาของแผนที่รถไฟฟ้ามีหลาย
 ปลายทาง ให้เลือกสายที่ไป A4) ซึ่งจะต้องไปขึ้นที่ 5 สถานีใหญ่ ๆ เท่านั้น คือ Charles de Gaulle 
 Etoile (ตรงประตูชัย) , Auber (ตรงห้างลาฟาแย็ตต์) , Chatelet Les Halles (ตรงห้างใต้ดินขนาด
 ใหญ่ซึ่งสถานีนี้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก) , Gare de Lyon และ Nation รถไฟจะ
 มาทุก ๆ 15 นาทีโดยประมาณ และใช้เวลาวิ ่งไปยังสถานีเป้าหมายปลายทางของเราที ่ Marne La 
 Vallée / Parc Disney ไม่เกิน 1 ชม. (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 
 

 
 
 
 

  

 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะทีมี่ชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน
 เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น 
 ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลกอย่างภาพวาดโมนาลิซ่า (Mona lisa) , The Virgin and Child 
 with St. Anne , Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของเลโอ นาร์โด ดาวิน ชี , รูปปั้น The Victory 
 of Samothrace หรือรูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx) , มัมมี่ (Mummy) 
 หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรง
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 พีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่
 ในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้วยังมีนิทรรศการ
 ชั่วคราวต่าง ๆ การแสดงภาพยนตร์และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมา
 เยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน   
 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ตั ้งอยู่กลางเมืองปารีส และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมือง การเดินทางไปยัง
 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์จึงมีให้เลือกหลายวิธี อาทิ 
 - รถไฟ Metro หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นหนึ่งในบริการสาธารณะที่เชื่อมต่อกับทุกท่ีในปารีสและได้รับความ
 นิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างสูง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 ลงที่สถานี 
 Palais-Royal–Musée du Louvre และเดินต่อไปอีกประมาณ 4 นาที 
 - รถยนต์/รถแท็กซี ่ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นแหล่องท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองปารีส จึงมี
 นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางกันไปเป็นหมู่คณะและขับ
 รถยนต์ไปด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการลานจอดรถใต้ดินซึ่งอยู่ใกล้ ๆ และเปิดบริการทุกวัน 
 7.00 น. – 23.00 น. หรือสำหรับนักท่องเที ่ยวที ่ต ้องการใช้บริการแท็กซี ่ สามารถตรวจสอบอัตรา
 ค่าบริการ (เริ่มต้นตั้งแต่ 1.06 – 1.58 ยูโร ตามแต่ละพื้นที่) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 

  

 เดินเที่ยวชม ย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซ่ึงเป็นย่านศิลปินมากกว่า 200 ปีสัมผัสกับมนต์เสน่ห์และ
 กลิน่อายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขดีสุด  ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหาร             
 สเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส และเชิญสำรวจ
 รา้นกาแฟ หรือชมเหล่าศลิปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ ๆ / (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
 การเดินทาง: เมโทรสถานี Anvers (สาย 2) สถานี Abbesses หรือสถานี Lamarck Caulaincourt 
 (สาย 12) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Accommodation at Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันที ่(5) : ปารีส – บาห์เรน – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาทำ Tax Refund 
10.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 018 
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18.40 น. เดินทางถึง สนามบินบาห์เรน เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
22.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GF 152 
 

วันที ่(6) : กรุงเทพฯ 
 

09.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
----------------------------------------------------------------------------- 

อัตราค่าบริการ ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวปารีส อสิระช้อปปิ้งจุใจ 6 วัน 3 คืน (GF) 
 
 

 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินกัลฟ์แอร์ แอร์ไลน์และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
8. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
9. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
10. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
12. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

13. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรานี้ไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 

กำหนดวันเดินทาง 24 – 29 ก.ค. 63 10 – 15 เม.ย. 63 01 – 06 พ.ค. 63 

19 – 24 มิ.ย. 63 07 – 12 ส.ค. 63 18 – 23 ก.ย. 63 23 – 28 ต.ค. 63 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   39,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   39,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   38,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  37,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   4,500.- 
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5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณา
ดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 
การสำรองที่ 

งวดที่ 1 : สำรองท่ีนั่ง มัดจำท่านละ 20,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางพร้อมส่งสำเนาใบโอนเงนิและสำเนาหน้าหนังสือ
เดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อม
ระบุชื่อผู้สง่ และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  
การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดนิทาง 

นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนนิการคืนเงนิให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
- สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจำเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษทัจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
- สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจำเทา่นัน้) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้าของสายการบิน การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา 
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน 
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ที่ทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่
นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (สถานฑูตฝรัง่เศส) 

 (ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 7-10 วนัท าการ)  

ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไม่อนุญาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม 
ในช่วงที่ลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายดึติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจุบนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สี
ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้อง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดอืน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ) ห้ามใสค่อน
แท็คเลนส์ แม้เป็นคอนแทค็เลนส์สายตาก็ไม่ได้ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านัน้ และให้ระบวุ่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบชุื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และ
ให้ระบวุ่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบชุื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และ
ให้ระบวุ่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบชุื่อมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุไม่
เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
วนัเดินทางที่จะไป 

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบชุัน้ปีที่ศกึษา  
 

***หมายเหตุ หากมี Pay Slip ให้แนบย่ืนวีซ่าด้วย*** 
 

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement ทัง้สองอย่างนีต้้อง
เป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 
ระบชุื่อเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1เดือนนบัจากวนัที่จะยื่นวีซ่า 

- Statement ย้อนหลงั 4 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน ให้สมเหตสุมผลต่อการยื่นวีซ่า  
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบชุื่อเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสติูบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่าเป็น
คนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุ่าเป็นผู้ รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตัว 

• ชื่อ-นามสกลุ            

• ชื่อ-นามสกลุเดิม หรือ ชื่อ-สกลุ ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบชุื่อ-นามสกลุ   
  

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด    สถานที่เกิด  
  

• ที่อยู่ปัจจบุนัสามารถติดต่อได้          
         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          
.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 
  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 

ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารท่ีโชว์สถานทูต 
ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       
ที่อยู่ที่ท างาน            
วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      

• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจบุนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 
ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     
ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          

• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารท่ีโชว์สถานทูต 
(  ) ตนเอง    (  ) บคุคลอ่ืน ระบชุื่อ-นามสกลุ      ความสมัพนัธ์   
(  ) องค์กร/บริษัท ระบชุื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้ เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 
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• ท่านเคยย่ืนค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุม่เชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 
ประเทศ    ระบวุนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า 
  

• ท่านได้ท าการบนัทกึลายนิว้มือของท่านเพื่อจดุประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่าน
มา หรือไม่ 
ประเทศ  ระบวุนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบอุยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า 
  

 
 
 

ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 
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□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองที่นั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                ---------------------------------------------- 

 


