
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ไฮไลท์โปรแกรมทวัร์ 
 บินตรง กรุงเทพ-มลิาน / ปารีส-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักสวติเซอร์แลนด์ 2 คืน /ปารีส 2 คืน) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 

 มลิาน  : มหาวหิารแห่งมลิาน  

 ลูเซิร์น    : อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปิลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาทติลสิ 

 สตราสบรูก์ : ลา เปอติด๊ฟรองซ์ 
 ปารีส  : วหิารโดมอนิวาลดิ หอคอยไอเฟิล จัตุรัสคองคอร์ต ถนนชองมป์เอลเิซ่ ประตูชัย ล่องเรือบาโตว์มุช 

    พระราชวงัแวร์ซายน์  
    ช้อปป้ิงจุใจ!!! ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลเิซ่ 

 

 

 

วันที่ กําหนดการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ-มิลาน (ประเทศอิตาลี)     

2 
กรุงเทพ-มิลาน (ประเทศอิตาลี) -มิลาน-มหาวหิารแห่งมิลาน-อาคาร
แกลเลอเรียวติตอริโอ (ประเทศอิตาลี) -เมืองลูเซิร์น 
(สวสิเซอร์แลนด์) 

   GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองลูเซิร์น (สวสิเซอร์แลนด)์ -อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไมค้าเปิล-
ทะเลสาบลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-เมืองสตราสบรูก์(ฝร่ังเศส) 

 -  
MERCURE GARE CENTER 
หรือเทียบเท่า 
 

4 
ลา เปอต๊ิดฟรองซ์-วหิารโดมอินวาลิด-หอคอยไอเฟล-จตัุรัสคอง
คอร์ต-ถนนชองป์เอลิเซ่-ประตูชยั-ล่องเรือบาโตวมุ์ช (ฝร่ังเศส) 

 -  
MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า 
 

5 พระราชวงัแวร์ซายน์-ปารีส   - MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า 

6 ปารีส-กรุงเทพฯ     

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  - -  

 

 

 

 

 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG  936 BKK – VIE 01.20 – 07.15 

เที่ยวบินขากลับ TG  937  VIE - BKK     14.35 - 05.35+1 



ก ำหนดกำรเดินทำง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทปิอกี 2,000- บาท) 
วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4 เคาน์เตอร์  D ประตู2-3 สายการบินไทย พบ

กับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 
วันที่สอง  กรุงเทพฯ-มิลาน(อิตาลี)-ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์) 
00.35น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 940 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิลานมาเพนซ่า นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับสมัภาระ 
  

 

 

 

 

 นาํท่าน เดินทางเขา้สู่ตวั เมืองมิลาน เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผูน้าํดา้นแฟชัน่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการเดินทางของประเทศดว้ย  ชมบริเวณรอบนอกของมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม อนัมี
ขนาดใหญ่โตมโหฬารสร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลาสร้างนานกวา่500ปี ชมเอ็มมานูเอล
ที่สองที่เป็นอาคารศูนยก์ารคา้ทรงโบราณตั้งช่ือตามพระนามกษตัริยท์ี่ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆในอิตาลีให้
เป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ีมีเวลาใหท้่านเดินเล่น ชมเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัของอิตาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
บ่าย หลังอาหารนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นัง่รถพกัผอ่นชมทศันียภาพที่สวยงามของ

แนวเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ นาํท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวช่ือดงัของสวติเซอร์แลนด ์
 นําท่านเข้าที่พัก โรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ในโรงแรม 

 

 

 

เดือนมถิุนายน 19-25 ม.ิย. 61  48,991.- 

พกัเดีย่ว ท่านละ  8,500.- 



วันที่สาม ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-สตราสบรูก์(ฝร่ังเศส) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ แลนด์มาร์คที่สําคญัของเมืองอย่างอนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปิลบรุค-และทะเลสาบลูเซิร์น
และมีเวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของสวสิ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าแองเกิล
เบิร์ก เพ่ือนําท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย สู่ยอดเขาทิตลิส ที่มคีวามสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ให้
ท่านมีเวลาเดินเล่นชมววิทิวทศัน์ที่สวยงาม เล่นหิมะ เดินชมถํ้านํ้ าแขง็ เดินผา่นสะพานแขวนที่เช่ือมสองฝ่ังภูเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ณ.ภัตตาคารบนยอดเขาชมวิวแบบพาโนรามา 
บ่าย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางต่อสู่เมืองสตราสบรูก์ในแควน้อลัซาค ของฝร่ังเศส

และยงัเป็นที่ตั้งรัฐสภาแห่งที่ 2 ของสหภาพยโุรป 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
 นําท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE GARE CENTER หรือเทียบเท่า 
วันที่ส่ี สตราสบรูก์-กรุงปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ ยา่นริมนํ้ าฝร่ังเศสนอ้ย PETITE FRANCE แห่ง STRASBOURG เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์ค
สาํคญัที่สุดของเมืองน้ี ที่มีความงดงามและความน่าสนใจในหลายๆจุด สามารถชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนต่างๆในเมือง สตารซบูร์ไดท้ั้งการเดินเทา้และล่องเรือ เพราะ PETITE FRANCE ตั้งอยู่
ริมแม่นํ้ าสายสาํคญัของฝร่ังเศส จดัวา่เป็นเมืองที่มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยงัไดรั้บการลงทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดย UNESCO อีกดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย  
 
 
 
 



บ่าย นาํท่านเดินทาง สู่ มหานครปารีส  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส หน่ึงในเมืองหลวงที่สาํคญัที่สุดแห่งหน่ึง
ของโลก และเป็น ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล ํ้าสมยั นครหลวงแห่งแฟชัน่ การศึกษา บนัเทิง 
วทิยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ ” เมืองในฝันที่เป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ที่รอคอย   ที่มีนกัท่องเที่ยวมา
เยอืนมากมายกวา่ 20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวติัศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชัน่แบรนด์
เนมที่ทนัสมยั นําท่านน่ังรถชมเมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกบัสถานที่สาํคญัๆอาทิ วิหารโดมอินวาลิด-          
หอไอเฟล-จัตุรัสคองคอร์ต-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชัย จากนั้นนาํท่าน ลงเรือบาโตว์มุช  เพือ่ชมสถานที่สาํคญั
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซนต ์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์  ควรค่า
แก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารไทย  
ก่อนนําท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ปารีส-แวร์ซายน์-ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  
  
 
 
 นาํท่านเดินทาง สู่ เมืองแวร์ซายน์  เพือ่ใหท้่านมีเวลา เดินเล่นถ่ายรูป บริเวณรอบนอกของพระราชวังแวร์ซายน์

และพระราชอุทยานด้านหลังวังหรือท่านอาจจะซ้ือบัตรเข้าชมภายในของพระราชวังแวร์ซายน์  กรุณาสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าทัวร์ของท่าน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส นาํท่านเดินเล่นบริเวณ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ อดีตพระราชวงัหลวงของกษตัริยแ์ห่ง

ฝร่ังเศส พพิธิภณัฑลู์ฟร์เป็นพพิธิภณัฑท์ี่สาํคญัและยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวตัถุ
นบัช้ินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือราชสาํนกัยา้ยไปที่ แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑ์
ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินสาํคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่าของลีโอนาร์โด ดาวนิชี, รูปป้ันวนีสัเดอมิโล, รูป
แกะสลกัทาส ของไมเคิลแองเจโล ฯลฯ สมควรแก่เวลานาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบเตม็ ๆ พบ
สินคา้เทรนดป์ารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงนํ้ าหมอแบ
รนช่ือดงัที่มีใหท้่านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาช้อปป้ิงมากขึน้ 



นําท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า 
วันที่หก ปารีส-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลสเดอโกลล์ ปารีส  เพือ่ผา่นขั้นตอนการทาํคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร     
               ตรวจหนงัสือเดินทางเพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ  
13.40 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 931 บินตรงสู่กรุงเทพฯ(มีอาหารเยน็และอาหารเชา้บริการบนเคร่ือง) 
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
05.55 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double)  หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน มีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บเงิน
เพิม่เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้ า 

ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
หมายเหตุ 

 ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
 ** ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกต๋ัวแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของหวัหนา้ทวัร์โดยคาํนึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกคา้เป็นหลกั 
อัตรานี้รวม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งนาํเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 



 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
อัตรานี้ไม่รวม 
  ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณทีี่ท่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้าม)ี 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
  ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สาํหรับกรณีที่ตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินนํ้ าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและชําระเงิน 
 ชําระค่ามัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตั้งแต่วนัที่ท่านไดท้าํการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการจอง
โดยอตัโนมตัิ ชาํระส่วนที่เหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจํานวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ  ท่านในการจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่สถานทูต
ระบุเท่านั้น  (การอนุมติัวซ่ีาขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของแต่ละสถานทูตนั้น ) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ยกวา่  3 
สปัดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถาน ทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีาของท่านได้  และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่  (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ  
หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 



หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพจิารณาก่อนการเดินทาง  7 วนัทาํการ  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง  (ค่ามดัจาํตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกตัว๋แลว้
ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จาํนวนและจะทาํการคืนใหท้่านตามที่สายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ  
6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจาํในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ  หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง  
และสาํหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางทุจริต  หรือจะหลบหนีเขา้เมือง  หรือใชเ้อกสารปลอม
ประกอบการยืน่วซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านไดช้าํระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จาํนวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ที่ดาํเนินการตามกฎหมาย 

สาํหรับผู ้เดินทางที่ ทางบริษทัฯ  เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให้  เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุ จาํเป็นสุดวสิยั  และทางบริษทัฯ  จะขอดาํเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี  และจะไม่รับผดิชอบใดๆ  เม่ือเกิดเหตุ

จาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ  และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเที่ยว บินรวมถึง ในกรณีที่ทรัพยสิ์นสูญหาย  สูญเสีย  หรือไดรั้บบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ที่สุด โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่  
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ ามนัเพิม่หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิม่เติมจากราคาที่กาํหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบิน  และทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม
เพือ่ความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ที่ผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ  หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ  ตามรายการ  หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจาก การจองและชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดแลว้  ทางบริษทัฯ  ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ  
ตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 

 



หลักฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารสําหรับการย่ืนวีซ่า (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกับสถานทูตทุกกรณ)ี 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือสาํหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนาํไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการ
อนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาํและหา้มสแกน)  

ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 สําเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งทาํจดหมายยนิยอม โดยที่บิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง

ความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจาํนงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสมัพนัธข์อง

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองทาํจดหมายยนิยอม ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบสาํเนาหนา้พาสปอร์ตหรือสาํเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพือ่เป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรอง
บุตรบุญธรรม) 

 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ 
 สําเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการทํางาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั หรือสงักดัที่ท่านทาํงานอยู ่ ฉบับจริง 

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงาน และช่วงเวลาที่ขอลางาน
เพือ่เดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง 
กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกิจการ สาํเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัที่คดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณี
ธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ทาํงานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
o ผู้สูงอายุต้ังแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได ้



 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีที่มีการเขา้ออกสมํ่าเสมอ และมีจาํนวน
ไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝาก
ประจําทุกกรณ*ี*  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท้ี่สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พอ่แม่ พีน่อ้ง 
o สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิม่เติม เช่น สูติบตัรบุตร สาํเนาทะเบียนบา้นโดยมีที่อยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการทาํวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  ............................................................................................................................. ......................  
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง...................................................... .........................................................  
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ.  ............................................................................................................................. .............................................  
เช้ือชาติ ..............................  สญัชาติ ............................ ..   สถานที่เกิด ..................................  ประเทศ ............................................  
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งนาํมาแสดงดว้ย) 
           แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งนาํมาแสดงดว้ย) 
     *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ที่เปล่ียนสถานภาพ ................................................................................................................ .... 
ที่อยู ่ที่สามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาที่มีการยืน่ขออนุมติัวซ่ีา  
( ถา้ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น กบัที่อยูปั่จจุบนัคนละที่อยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
..................................................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................... ......................................................  
รหสัไปรษณีย ์ ..............................  
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................   ที่ทาํงาน ................................................  
มือถือ ..........................................   หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ......................... เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ......................................................... .............................................................................................. 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขที่ ................................. วนัที่ออก..................................... หมดอาย.ุ........................................................  
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ที่ไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
........................................................... ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
............................................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
วนัเดือนปี ที่เคยเขา้คร้ังล่าสุด ............................................................................................. ............................................................... . 
รวมทั้งหมดก่ีวนั .................................... ............................................................................................................................................ 
วตัถุประสงคใ์นการไป ............................................................................................................................. ........................................ . 



ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)................................................................................................................. .......................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่าง  ๆ
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ตาํรวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัทาํอาชีพ , ตาํแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
.......................................................................................................... ................................................................................................ 
ช่ือบริษทัที่ทาํงาน .............................................................. ............................................................................................................... 
โปรดระบุวนัที่เร่ิมทาํงาน ......................................................................... ........................................................................................ 
ที่อยูข่องบริษทัที่ทาํงาน............................................................................................................................. ........................................
เบอร์โทรศพัท ์..................................................... .............................................................................................................................. 
อีเมลล ์.................................................................................................... ............................................................................................ 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจาํหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด ........................................................ ...................................................... ................................................ 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านทาํ ..................................................................................................................... ......................  
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพือ่นๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได.้...................... บาท      
     ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ..................................................................................................... ....................... .....................................     
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ที่ดิน , อสงัหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        
      ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม............................................................................................................................. ...... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ .................................................................................................. ... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ .................................................................................... ...........................................................  
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน ......................................................................................................................  
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร .............................................................................................................. ... 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ .......................... ................................. . 
 
 
 
ประวตัิของบิดา  
ช่ือของบิดา ........................................................................... นามสกุลของบิดา ...............................................................................  



วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ...................................................... สถานที่เกิดของบิดา ...........................................................................  
ประเทศที่เกิด ..................................................... เช้ือชาติ ....................... ................. สญัชาติ .........................................................  
 
ประวตัิของมารดา  
ช่ือของมารดา ........................................................................... นามสกุลของมารดา................................................... ......................  
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา...................................................... สถานที่เกิดของมารดา.......................................................................  
ประเทศที่เกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สญัชาติ .........................................................  
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิม่เติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 
ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส ....................................................................................... มือถือ................................................... .............. 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ............................................................................................................................. ..................................  
เช้ือชาติ ........................................... ................................... สญัชาติ .................................................................................................  
ที่อยูปั่จจุบนัของคู่สมรส......................................................................................... ............................................................................  
...........................................................................................................................  โทรศพัทท์ี่บา้น ...................................... ............... 
ในกรณีที่มีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิม่เติมทุกคน 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ............................................................................................................................. ..........................................  
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ............................................................................................................................. ........................................  
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ........................................... ............................................................................................................................  
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................................................................................................. .....................................................  
 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ............................................................................................................................. ..........................................  
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ............................................................................................................................. .......................................  
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ...................................................... ................................................................................................................  
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ......................................................................................................................... .........................................  
 
 
 


