
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย แอร์เวย์  โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วันที่ 2 โรม (อิตาลี) • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • น ้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ปิซ่า  
       ( - / กลางวัน / เย็น ) 

00.01 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ TG 944 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี  นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) 

** ส าหรับพีเรียดต้ังแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. 63  เที่ยวบินที่ TG 944 
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.20 น. บินถึงกรุงโรม เวลา 06.50 น. ** 

 
 
 



 

 

นาํท่านเดินทาง สู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริส ตจกัรที่อยูใ่นกรุงโรม ถือเป็น
ศูนยก์ลางของคริสตศ์าสนิกชน นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นที่ประทบัของพระสนัตะปาปา และประกอบพธีิกรรมทาง
ศาสนาที่สาํคญั นาํท่านถ่ายรูปบริเวณ  จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (ST. PETER’ SQUARE) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ 
เบอร์นินี อีกหน่ึงประติมากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหินอ่อนใหห้ายใจได ้ จตัุรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 
คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียปิต ์ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัที่มี
ต่อประเทศในยโุรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

จากนั้นนาํท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบริเวณดา้นนอก กบัความยิง่ใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 
ตน้แบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมนั  โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM) หรือช่ืออยา่ง
เป็นทางการวา่ ฟราเวยีนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างขึ้นในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค .ศ. 70 ก่อนเปิดอยา่งเป็ น
ทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมยัพระเจา้ไททสั เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชนัการต่อสู่ระหวา่งเหล่านกัรบ
กลาดิเอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบัสตัวดุ์ร้าย เช่น สิงโต ชา้ง แรด เป็นตน้ 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บา้งก็กล่าวกนัวา่การต่อสูใ้นโคลอสเซ่ียมทาํใหส้ตัวบ์างชนิดแทบจะศูนยพ์นัธุเ์ลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบ

อฒัจนัทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งน้ียงัถือวา่เป็นการผลิตซีเมนตแ์ห่งแรกๆ ของโลกอีกดว้ย 

 
ถดักนัไม่ไกลพาท่าน  ผ่านชม  โรมันฟอร่ัม 
(ROMAN’S FORUM) อดีตศูนยก์ลางทางสงัคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั 
โดยบริเวณน้ีนั้นเป็นที่ตั้งของประตูชยั 2 แห่ง 
ที่เป็นตน้แบบของฝร่ังเศส นัน่คือ ประตูชยั
คอนสแตนติน สร้างขึ้นในคร้ังที่พระเจา้คอนส
แตนตินไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทียส 
และประตูชยัไททสัที่สร้างขึ้นหลั งจากไดรั้บ
ชยัชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81 



 

 

จากนั้นนาํท่านชมความงามของ น ้าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ที่มกักล่าวกนัวา่เป็นนํ้ าพทุี่สวยที่สุดแห่งหน่ึงใน
โลก แต่แทจ้ริงแลว้นํ้ าพแุห่งน้ีเป็น 1 ใน จุดพกันํ้ าจากสะพานส่งนํ้ าเท่านั้น แต่ดว้ยความสวยงามในรูปแบบ
สถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู ่โดยที่มาของช่ือนํ้ าพุ
แห่งน้ีนั้นมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวีท่ี่ไดบ้ริจาคพื้นที่บริเวณน้ีใหเ้ป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณดว้ยรอ บยงัมี
ร้านไอศกรีมเจลาโตร้สเลิศ ของขึ้นช่ือของอิตาลีที่มีหลากหลายรส ถดักนัไปไม่ไกล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นาํท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บนัไดที่กวา้งที่สุดในยโุรป เช่ือมระหวา่งจตุัรัสส
ปังนา กบัโบสถท์รีนิต้ี หากจุดโรแมนติคของปารีสคือหอไอเฟล บนัไดสเปนก็เปรียบไดเ้ช่นนั้น เพราะภาพยนตร์
รักหลากหลายเร่ืองที่ถ่ายทาํในโรมนั้น ก็มกัจะไม่พลาดที่จะใหคู้่พระนางบอกรักหรือจุมพติกนัที่บนัไดแห่งน้ี 
นอกจากนั้นยงัมีสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกสรรคอ์ยา่งเตม็ที่ ไม่วา่จะเป็น Gucci, Louis Vuitton, 

Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ตาํหรับ ก็มีร้าน
กาแฟมากมายใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1) 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยูใ่นแควน้ทสัคานี เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จกัอยา่งดี

เก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า  ซากโบราณวตัถุของเมืองที่ยงัหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล  เป็นเมืองที่เคยมี
ความสาํคญัอยา่งมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11  

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2) 
ที่พัก  HOTEL GALILEI 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

(โรงแรมที่นาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เท่านั้น   ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 



 

 

วันที่ 3  ปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ 
   ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3) 
นาํท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  (PIAZZA DEL DUOMO) อนัเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปิซ่า 
(LEANING TOWER OF PISA) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างดว้ยหินอ่อนขาว  เอกลกัษณ์และสาเหตุที่ทาํให้
หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกนั้นคือการที่ตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา 
หอเอนแห่งน้ีแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้างขึ้นไปเพยีง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดิน
ในบริเวณน้ีไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกบัตั้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้ าอาร์โน ทาํใหดิ้นมีความช้ืนและเหลวกวา่ปกติ จนทาํให้
ตอ้งยติุการก่อสร้างไปกวา่ 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อ ก่อนชั้น
ที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี 1372 นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 4) 



 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 2.30 ชม. ฝ่ังแผน่ดินใหญ่เมือง
หลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด  
นาํเดินทางสู่  ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิสสู่  เกาะเวนิส หรือ เวเน
เซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามวา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก " มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 
เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังที่บริเวณ ซานมาร์โคศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (ST. MARK'S SQUARE) ที่จกัรพรรดิ  นโปเลียนยกยอ่งวา่เป็นหอ้งรับแขก
ที่สวยที่สุดของยโุรป และยงัเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (SAN MARCO BASILICA) มหาวหิารประจาํเขตอคัร
บิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ซ่ึงหาไดย้ากในปัจจุบนั เน่ืองจากถูกทาํลายไปเกือบหมดส้ิน
ในคร้ังที่ออกโตมนัเขา้ยดึ เป็นที่เก็บอฐิันกับวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิสนาํมา สาํหรับตวัมหาวหิารจะ
เช่ือมกบั พระราชวังดอร์จ (DOGE'S PALACE) พระราชวงัแบบเวนิส- โกธิคที่คร้ังหน่ึงเคยเป็นที่ประทบัของดยคุ
แห่งเวนิส และยงัมี หอระฆังซันมาร์โก (ST MARK'S CAMPANILE) หอระฆงัสูง  98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูป
แบบเดิมในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 
 
 
 

 
 



 

 

ไม่ไกลกนัจะเป็นที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุม้โคง้ที่เช่ือมระหวา่งพระราชวงัดอร์จ
และเรือนจาํ โดยสาเหตุที่ไดช่ื้อวา่สะพานถอนหายใจนั้นมีอยูห่ลายเร่ืองเล่า ไม่วา่จะเป็นการถอนหายใจของนกัโทษ
ที่กาํลงัเดินผา่นสะพานแห่งน้ีซ่ึงทราบดีวา่ แสงอาทิตยท์ี่สาดผา่นเขา้มาจะเป็นแสงสุดทา้ยก่อนที่ตนใจเขา้เรือ นจาํ 
บา้งก็วา่มีคู่รักคู่หน่ึงไดน้ัง่เรือกอนโดร่ามาที่บริเวณสะพานแห่งน้ีไดจุ้มพติกนัและถอนหายใจดว้ยความสุขที่รักของ
ตนจะเป็นนิรันดร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แต่เร่ืองที่ทาํสะพานน้ีโด่งดงัที่สุดคงหนีไม่พน้ นกัรักบนัลือโลกแห่งเวนิสอยา่ง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา เป็น

เพยีงคนเดียวที่สามารถออกจากเรือนจาํแห่งน้ีได ้โดยเร่ืองราวของชายหนุ่มมากดว้ยวาทะศิลป์คนน้ีถูกตีพมิพแ์ละโด่งดงัในปี 1855 

และถูกทาํเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 

 
จากนั้นนาํท่านชมบริเวณ  สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานขา้มคลองหลกัอนัเก่าแก่ที่สุดของเวนิส ราย
ลอ้มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ถ่ายภาพกบัจุดชมววิบนสะพาน ที่ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที่ใหญ่ที่สุด 
ผา่กลางเกาะเวนิส ชมวถีิชีวติกลางสายนํ้ าของชาวทอ้งถ่ินที่ใชค้ลองแทนถนน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์ไม่รวมค่าน่ังเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจน่ังเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์  เพ่ือประสานงา น
ให้ได้ ทั้งนี้ไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพ่ือความปลอดภัยของท่าน เน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตีเ้ส้นหมึกแบบเวนิส (มื้อที่ 5) 

  จากนั้นนาํท่านล่องเรือกลบัขึ้นสู่ฝ่ังเมสเตร้ 
ที่พัก  HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
(โรงแรมที่นาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เท่านั้น   ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่ 4  เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)         (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6) 
นาํท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองสาํคญัทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณ
ที่ราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์าํวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางที่ราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่
และศิลปะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) 
 

นาํท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า  มหาวิหารมิลาน  (DUOMO DI MILANO) หน่ึงในโบสถศ์ริสตส์ถาปัตยกรรมกอธิคที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวหิารเช่ือกนัวา่มีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงที่ใชใ้นการประหารชีวติพระเยซูอยู ่
ตวัอาคารสีขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตร ประกอบดว้ยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูป
ป้ันพระแม่มารียท์าํจากทองสมัฤทธ์ิสูง 4 เมตร บริเวณดา้นหนา้ตกแต่งดว้ยรู ปสลกัหินอ่อนที่ตกแต่งอยา่ง ประณีต  
มหาวหิารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวสิคอนดิ และใชเ้วลาในการสร้างถึง 579 ปี ซ่ึงประตูบาน
สุดทา้ยซ่ึงถือเป็นการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ไดถู้กประกอบในปี 1965  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

จนกระทัง่ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เมือง
ที่อยูท่่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบลอ้มดว้ย 4 ขนุเขา 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟชีสฟองดู แบบฉบับสวิสเซอร์แลนด์ (มื้อที่ 8) 
ที่พัก  CITY HOTEL OBERLAND หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

(โรงแรมที่นาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เท่านั้น   ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
วันที่ 5  อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • ดิฌง (ฝร่ังเศส)        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9) 

 
นาํท่าน เดินทาง สู่ เมืองกรินเดอวาลด์ 
(GRINDELWALD) ตั้งอยูใ่นเขตอินเทอร์
ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอนั
เป็นจุดเร่ิมตน้ในการพชิิตยอดเขายงุฟ
ราว Top Of Europe ตั้งอยูท่ี่ความสูง 
1,034 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล ดว้ย
ทศันียภาพที่เป็นหุบเขา ที่มีบา้นสไตล์
สวสิชาเลยต์ั้งอยูโ่ดยรอบทาํใหมี้ความ
สวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหนา้ตาของสวสิเซอร์แลนดท์ี่คุน้เคย จากนั้น นาํท่านน่ังรถไฟไต่เขาสู่  สถานียุงฟ
ราวด์ (JUNGFRAUJOCH) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่คู่ ควรแก่การพชิิตเป็นอยา่งยิง่ และเปิดใหบ้ริการ
อยา่งเป็นทางการในวนัที่ 1 สิงหาคม 1912  เม่ือถึงแลว้ นาํท่านชม อุโมงค์น ้าแข็ง (ICE PALACE) ที่เจาะธารนํ้ าแขง็
ลึกเขาไปกวา่ 30 เมตร มีประติมากรรมนํ้ าแขง็อยูอ่ยา่งมากมาย และคงอุณหภูมิอยูท่ี่ - 3 องศา ตลอดทั้งปี และชม 
อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE SENSATON) ที่จดัแสดงวถีิชีวติ วฒันธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 

 

 

 

 

 



 

 

นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะนาํใหท้่านชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซ้ือกลบัเป็นไปเป็นของฝากจาก 

ร้านช็อคโกแลตที่สู งที่สุดในโลก และ นาํท่านขึ้นสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 
เมตร ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jungfraujochถือเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยโุรปดว้ยความสูง 3,454เมตรเหนือระดบันา้ทะเลซ่ึงถือเป็นสุดยอดงาน

วศิวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงคภู์เขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว 

 

เที่ยง  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มื้อที่ 10) 



 

 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายงุฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอีกเมืองที่ตอ้งแวะชม 
เพราะเป็นที่ตั้งของ น ้าตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ที่สูงกวา่ 300 เมตร ผา่นซอกหนา้ผาลงมาแบบไม่มีส่ิงกีดขวาง 
และเบื้องล่างเป็นหมู่บา้นน่ารักๆ ตดักบัทิวเขาที่ลอ้มโดยรอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามที่เตม็
ไปดว้ยขนุเขาทะเลสาบ และดอกไมป่้า ที่สวยสดงดงาม ที่จะทาํใหท้่านต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดการเดินทางจนทาํใหท้่าน
หลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลางการคมนาคมที่สาํคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส และเป็นเมืองที่
มีลกัษณะคลา้ยปารีสอยา่งมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 11) 
ที่พัก  HOTEL IBIS DIJON GARE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมที่นาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เท่านั้น   ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
วันที่ 6  ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น ้าแซน           (เช้า/-/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12) 
นาํท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แหล่งชอ้ปป้ิงที่รวมร้านคา้แบรนด์
เนมดงัมากมายกวา่ 70 ร้าน สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย เช่น Celine, 

Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin 

Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
นาํท่านเขา้สู่ นครปารีส (Paris) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สุด  ณ จัตุรัสทรอกา
เดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใชเ้ป็นสถานที่จดังานสาํคญัๆ ของประเทศอยูห่ลายคร้ัง แต่โด่งดงัดว้ย
เพราะทศันียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ไดอ้ยา่งไม่มีอะไรมาบดบงั โดยหอส่งสญัญาแห่งน้ีนั้น 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้งตามช่ือของสถาปนิกผูอ้อกแบบ 
กุสตาฟ ไอเฟล เพือ่ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ในงาน แสดงสินคา้โลก ในปี 1889 เม่ือมีภาพยนตร์เร่ืองใดที่จะกล่ าวถึงปารีส 
ก็จะจะตอ้งมีโครงสร้างเหล็กเจา้ของความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก แห่งน้ีอยูด่ว้ยเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ดว้ยลกัษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องใหร้ื้อทิ้งหลงัจากงานส้ินสุดลง แต่

หอไอเฟลก็สามารถพสูิจน์ตวัเองและลบคาํสบประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เม่ือมีคนพดูถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน  ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน เมือง ที่โรแมนติกที่สุด
ของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหวา่งทางนั้นจะผา่นสถานที่สาํคญัๆ มากมายไม่วา่จะเป็น สะพาน PONT DE 

L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พพิธิภณัฑอ์อร์แซ พพิธิภณัฑลู์ฟวร์ รวมไปถึงอาสนวหิารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  
ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส (มื้อที่ 13) 
ที่พัก  MERCURE PARIS VELIZY 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 



 

 

(โรงแรมที่นาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เท่านั้น   ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

วันที่ 7 พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ 
                       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14) 

จากนั้น น าท่านเดินทาง เข้าชม  พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) ใชเ้วลา เดินทาง ประมาณ 30 นาที  หน่ึงใน
พระราชวงัที่มีคนพดูถึงมากที่สุด และยงัเป็น1ใน7ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนัอีกดว้ย แต่เดิมนั้นเป็นเพยีงเมือง
เล็กๆที่พระมหากษตัริยร์าชวงศบ์ูร์บงโปรดมาล่าสตัวเ์ท่านั้นแต่เม่ือพระเจา้หลุยส์ที่ 14 คร้ังทรงพระเยาว ์เสด็จตาม
พระราชบิดามาล่าสตัว ์ทรงโปรดพื้นที่บริเวณน้ีมากเม่ือทรงขึ้นครองราชยน์จึงมีพระราชดาํ รัสใหส้ร้างพระราชวงั
แห่งใหม่แทนพระราชวงัลูฟทท์ี่กรุงปารีสโดยมีพระราชประสงคใ์หเ้ป็นพระราชวงัที่สวยงามที่สุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภายในพระราชวงันั้นประกอบไปดว้ยหอ้งหบัถึง 700 หอ้งมีภาพวาด 6,123ภาพและงานแกะสลกัถึง 15,034 ช้ิน
ไฮไลทส์าํ คญัของพระราชวงัแห่งน้ีคงหนีไม่พน้หอ้งกระจกซ่ึงบริเวณผนงัดา้นขวานั้นประดบัดว้ยกระจกฉาบ
ปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบดว้ยกระจก 21 แผน่ซ่ึงในสมยัก่อนนั้นกระจกเป็นส่ิงที่มีราคาสูงมาก
เทียบเท่าทองคาํเลยทีเดียว ซ่ึงหอ้งกระจกแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานที่ในการลงนามสน ธิสญัญาสงบศึกในสงครามโลก
คร้ังที่1 ระหวา่งฝ่านสมัพนัธมิตร และฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั ในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หอ้งกระจกแห่งแวร์ซายเป็นอีกหน่ึงหนา้ประวติัศาสตร์ของไทยคร้ังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูตไป

เจริญสมัพนัธไ์มตรีกบัพระเจา้หลุยส์ที่ 14 น าโดยออกพระวสุิทธสุนทร ในวนัที่ 1 กนัยายนปี พ .ศ. 2229 (1686)นบัเป็นการส่งคณะ

ฑูตสาํเร็จอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกกบัชาติยโุรปในประเทศไทย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 15) 
 

เดินทางกลบัสู่กรุงปารีส นาํท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เตม็ไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก  ในหา้งสรรพสินคา้
ใหญ่ใจกลางกรุงปารีส  ณ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูปด้านหน้า  พพิธิภณัฑลู์ฟร์ 



 

 

(LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานที่จดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดบัโลกจาํนวนมาก 
นบัเป็นอีกหน่ึงสถานที่เที่ยวในปารีสที่ตอ้งไปเยอืน เพราะมีทั้งสถาปัตยกรรมอนัวจิิตรงดงามและเป็นพพิธิภณัฑ์
ทางศิลปะที่มีช่ือเสียงที่สุด เก่าแก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวยีนที่เช่ือมถนน 12 เสน้ของปารีสไว ้
โดยสร้างขึ้นเพือ่เป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิม
สร้างในรัชสมยัของพระองคห์ลงัไดรั้บชยัชนะในสงครามยทุธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวนัที่ 2 ธนัวาคม 1805 
นอกเหนือจากนั้น ปร ะตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 1 อีกดว้ย อาร์กเดอทรี
ยงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กวา้ง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดงั
ที่สุดของโลกสายหน่ึง นัน่คือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนที่ไดช่ื้อมาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพ
ปกรนมักรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพื้นที่สวยหยอ่มของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสยโุรป ทรงมีพระราชดาํรัสใหน้าํรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มา
สร้างเป็นถนนพระราชดาํเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วา่กนัวา่อตัราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงที่สุดใน
ยโุรป และเป็นที่ตั้งของสินคา้แบรนดร์ะดบัโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, 

Longchamp ก็มีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบถว้น หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอร่ีชิลๆ  ตลอดถนนเสน้น้ีก็มี
ร้านใหท้่านไดเ้ลือกชิมอยา่งอดัแน่นเช่นกนั 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดงัที่สุดของโลกสายหน่ึง นัน่คือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-

ÉLYSÉES) ถนนที่ไดช่ื้อมาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพปกรนมักรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพื้นที่
สวยหยอ่มของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสยโุรป ทรงมี
พระราชดาํรัสใหน้าํรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดาํเนินกลางใ นกรุงเทพมหานคร วา่กนัวา่
อตัราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงที่สุดในยโุรป และเป็นที่ตั้งของสินคา้แบรนดร์ะดบัโลกมากมายทั้ง Louis 

Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบถว้น หรือหากท่านใดสนใจ
จิบกาแฟ ทานเบเกอร่ีชิลๆ ตลอดถนนเสน้น้ีก็มีร้านใหท้่านไดเ้ลือกชิมอยา่งอดัแน่นเช่นกนั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 16) 
พกัที่ MERCURE PARIS VELIZY 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมที่นาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เท่านั้น   ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
วันที่ 8  สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล • กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 17) 
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน นานาชาติปารีส -ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) เพือ่ทาํการ
เช็คอิน และทาํคืนภาษี (TAX REFUND) 

12.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ TG 931 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส สู่กรุงเทพฯ 

** ส าหรับพีเรียดต้ังแต่เดือน เม.ย.-พ.ค 63  เที่ยวบินที่ TG 931 
โดยจะออกจากปารีส เวลา 13.40 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.55 น. ** 

 



 

 

วันที่ 9  กรุงเทพฯ  

06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
*********************  

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั 
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานที่ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์
หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทาํการจองไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทาํการจอง หากวนัเดิน
ทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 
และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอน
ก่อนเดินทาง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 

 มหัศจรรย์ EUROPE อติาล ีสวสิ ฝร่ังเศส 9 วนั 6 คืน  
อติาล ี– สวติเซอร์แลนด์ - ฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 
เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

13 - 21 ก.พ. 63 65,900 64,900 63,900 9,900 

20 - 28 มี.ค. 63 65,900 64,900 63,900 9,900 

3 - 11 เม.ย. 63 69,900 68,900 67,900 11,900 

1 - 9 พ.ค. 63 67,900 66,900 65,900 11,900 

2 – 10 มิ.ย. 63 67,900 66,900 65,900 11,900 



 

 

3 – 11 ก.ค. 63 69,900 68,900 67,900 11,900 

** คณะเดินทางจ านวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ช้ันธุรกิจ TG (BKK-FCO/CDG-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าทีค่่ะ ** 90,000 – 120,000 
ในกรณลูีกค้ามีต๋ัวแล้ว TG (BKK-FCO/CDG-BKK) หักออก 19,000 
ราคาสาหรับเด็กอายุต่ากว่า2ปีพักกับผู้ใหญ่2ท่าน(ไม่มีเตียง) 21,900 
 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-FCO/CDG-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
 ภาษีนํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนํ้ า หนกักระเป๋าการสะสมไมลห์รืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสาย
บินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, นํ้ าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเที่ยวคนไทย 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ประกนัอุบติัเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท ช าระพร้อมค่ามัดจ าทัวร์ 

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซกัรีด  ที่ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบตัิภยัทางธรรมชาติ , การประทว้ง , การจลาจล , การนดัหยดุงาน , การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ทิปสาํหรับคนขบัรถ 2 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 14 ยโูร/ท่าน 
 ทิปสาํหรับไกดท์อ้งถ่ิน 1 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 1 ยโูร/ท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 9 วนั 27 ยโูร/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

การจองทวัร์ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

. กรณยีกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
    
 



 

 

 กรณยีกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

 กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋หรือชาํระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางที่ระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววซ่ีา ในกรณี
ที่ท่านทาํการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ที่กาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง 

 หลงัการจองทวัร์ และชาํระค่ามดัจาํ กรุณาแนบสแกน  COPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคาํร้องในการขอยืน่วซ่ีา
ส่งกลบัมา เพือ่กรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 

 กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานทูต ใหถื้อเป็นการยกเลิกต ามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุก
กรณี 

 กรณีท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 



 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะนาํ
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งชาํระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบเด่ียว  Single หอ้งคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่ ับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน , สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที่ยว  (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 



 

 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ  ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ , เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจทาํใหท้่าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี  “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ  ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ  (เล่มนํ้ าเงิน ) เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้- ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า  
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

  



 

 

 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศฝร่ังเศส) 

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตีท้าวเวอร์) 

การย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15   วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กับสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย  (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั   และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
           รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จาํนวน 2 ใบ 

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ที่ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน 
หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาที่เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
 
 
 

 

 เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 

 กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตนั 

 พนักงานทั่วไป   หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน พร้อมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่กาํลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 

 

 

 

 

3. หลักฐานการท างาน 

 



 

 

               

 กรณผู้ีเดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลงั 3 เดือน 
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ 
Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนที่ยืน่วซ่ีา 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน (ของผูท้ี่ออก
ค่าใชจ่้าย)  

 **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา้ 

 ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้
ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเตม็เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สาํเนาบตัรประชาชน 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

 

 

 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ที่ปร้ินจากอินเตอร์เน็ต  
บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  
ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

4. หลักฐานการเงิน 

 



 

 

 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

 กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูต
ดว้ย  

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งนาํติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาจะอยู ่ 10-15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยดุ  เสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์  หรือ ในบางกรณี
อาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่กาํหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล  VISA ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทตู   ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทัง้สิน้   

บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซา่เทา่นัน้ ขอ้มลูและเอกสารทกุอยา่งตอ้งเป็นความจรงิความ
บิดเบียน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทกุกรณี *** 

 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 

 



 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศฝร่ังเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศฝร่ังเศส 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยูปั่จจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 
โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 
       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 
 

 

 

             



 

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยูข่องบริษทัที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                 ระบุช่ือ    ความสมัพนัธ ์  
 

 


