
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ Etihad Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 

1 ใน 10 สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก 
นํา้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
เทีย่วสดุคุม้กบั 3 ประเทศปลายทางในฝนั  

 เยอืน กรงุโรม ศนูยก์ลางอาณาจักรโรมัน อดตีจักรวรรดทิีเ่รอืงอํานาจและยิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก 
 นครรฐัวาตกินั ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ 
 เยอืน เมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์จดุเริม่ตน้ของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ กอ่นจะแพรข่ยายไปทั่วยโุรป 
 สมัผัสกับเมอืงสดุแสนโรแมนตคิ เวนสิ เมอืงแหง่สายน้ํา สมญานาม ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ 
 เยอืน มลิาน ศนูยก์ลางแฟชัน่ทีสํ่าคัญของอติาล ี
 ดืม่ดํ่ากับบรรยากาศสบายๆที ่ลเูซริน์ เมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวสิเซอรแ์ลนด ์

พรอ้มกับชอ้ปป้ิงนาฬกิาสวสิชือ่ดัง 



  

 

 

 

 สนุกสนานเพลดิเพลนิกับการสมัผัสหมิะ ณ  ยอดเขาทติลสิ แหลง่สกยีอดนยิมของสวสิเซอรแ์ลนด ์
 เยอืน ดจิง เมอืงหลวงแหง่เบอรก์ันด ีแควน้ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการผลติไวนข์องฝรั่งเศส 
 สมัผัสกับมหานครแสนโรแมนตคิ ณ ปารสี เมอืงแหง่น้ําหอมและแฟชัน่ของโลก ปลายทางในฝัน

ของนักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก 
 ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์ทีโ่ออา่หรหูรา และยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
 ชม หอไอเฟล สญัลักษณ์ของฝรั่งเศส 
 ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน ชมความสวยงามของกรงุปารสี 
 เรยีนรูว้ธิกีารทําน้ําหอม ณ พพิธิภณัฑฟ์ราโกนารด์ หนึง่ในแบรนดน้ํ์าหอมเกา่แกท่ีส่ดุของฝรั่งเศส 
 ชอ้ปป้ิงจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ และ แกลอรี ่ลาฟาแยต 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กตํา่กวา่ 12 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ่:: 

21 - 29 กรกฎาคม (วนัอาสาฬหบูชา) 69,900  67,900  14,000  

07 - 14 สงิหาคม (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 72,900  70,900  14,000  

13 - 20 กนัยายน 67,900  65,900  14,000  

17 - 25 ตลุาคม (วนัปิยะมหาราช) 74,900  74,900  14,000  

ราคาขา้งตน้รวมคา่วซีา่แลว้ 
(กรุณาสํารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – อาบูดาบ ี

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์Q 

ของสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
18.25 น.  ออกเดนิทางสู ่อาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY405 
22.00 น. ถงึทา่อากาศยานอาบูดาบ ีแวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

02.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่EY085 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 
 

วนัที ่2 

      อาบูดาบ ี– กรงุโรม – นครรฐัวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์–  

      อนุสาวรยีก์ษตัรยิว์คิเตอร ์เอมานูเอลที ่2 – สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม – นํา้พุเทรวี ่– 

      บนัไดสเปน – ฟลอเรนซ ์

07.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอมูชีโีน กรงุโรม หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome) ระยะทางประมาณ 30.8 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีเมอืงหลวงของประเทศอติาล ีอดตีศนูยก์ลางของอาณาจักร

โรมัน ในสมัยทีย่ังเรอืงอํานาจนับไดว้่าเป็นจักรวรรดทิีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  
นําทา่นเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) รัฐอสิระทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก ดนิแดนทีป่ระทบัของพระ
สนัตะปาปา และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ  

นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Basilica) สิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่และสาํคญั
ทีส่ดุของนครรัฐวาตกินั เป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ของครสิตศ์าสนกิชนนกิายโรมันคาทอลกิ ทีต่ัง้
มหาวหิารเชือ่กนัว่าเป็นทีฝั่งร่างของ นักบุญเปโตร หนึง่ในสาวกของพระเยซ ูตอ่มาไดส้ถาปนาขึน้เป็น 

พระสนัตะปาปาองคแ์รกของโรม ภายในประดบัประดาดว้ยศลิปะชิน้เอกมากมาย  และทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอื  
“เพยีตา้” (Pieta) หรอืรูปแกะสลกัหนิอ่อนของพระแม่มาเรยีอุม้พระเยซไูวบ้นตกั ผลงานชิน้เอกของ 

ไมเคลิ แองเจโล 
 



  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

แลว้นําทา่นผ่านชม อนสุาวรยีก์ษตัรยิว์คิเตอร ์เอมานเูอลที ่2 (Victorio Emanuele II Monument) 
ทีส่รา้งขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตขิองกษัตรยิว์คิเตอร ์เอมานูเอลที ่2 ผูร้วบรวมแควน้ตา่งๆ ในคาบสมุทรอติาลี
และสถาปนาขึน้เป็นอาณาจักรอติาล ี

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้ นําทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) หนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรย์
ของโลก สนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญใ่จกลางเมอืง อดตีสนามประลองการตอ่สูอ้ันยิง่ใหญ่ของ 
เหลา่กลาดเิอเตอร ์ซึง่เป็นสงัเวยีนเลอืดทีม่ชีวีติเป็นเดมิพัน เพือ่ใหค้วามบันเทงิแกช่าวโรมัน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 หลงัอาหาร นําทา่นชม นํา้พเุทรวี ่(Trevi Fountain) น้ําพุทีส่วยงามทีส่ดุของกรุงโรม หรอืทา่นสามารถ

โยนเหรยีญลงน้ําพุเทรวี ่ซึง่เชือ่กนัว่าจะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกี และเป็นทีม่าของเพลงอมตะ Three 

Coins in The Fountain แลว้นําทา่นเดนิเทา้เพือ่ไปเทีย่วชมความสวยงามของ บนัไดสเปน (Spanish 
step) บันไดทีก่วา้งและยาวทีส่ดุในทวปียุโรป ซึง่ตกแตง่อย่างงดงามและลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโรมันทีส่วยงาม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ฟลอเรนซ ์(Florence) ระยะทางประมาณ 271 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.05 ชัว่โมง เมอืงหลวงของแควน้ทสัคาน ีในสมัยยุคกลางเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และ



  

 

 

 

ทางการเงนิ ซึง่ตอ่มาเป็นจุดเร ิม่ตน้ของยุคสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการหรอืเรอเนสซองซ ์นอกจากนัน้ยังไดร้ับ

การยกย่องว่าเป็นศนูยก์ลางศลิปะและสถาปัตยกรรมทีส่าํคญัแห่งหนึง่ของยุโรป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม (2)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Ambasciatori หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3 

       ฟลอเรนซ ์– สะพาน Ponte Vecchio – จตัรุสัเปียซซา่ เดล ดโูอโม – จตัรุสัซญิญอเรยี –                          

       เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เวนสิ – สะพานรอีลัโต – สะพานถอนหายใจ –  

       จตัรุสัซานมารโ์ค – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เมสเตร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
หลงัอาหาร นําทา่น เทีย่วชมเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์ตน้กําเนดิของยุคเรอเนซองสห์รอืยุคฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ 

กอ่นจะแพร่ขยายไปทัว่ยุโรป ชม สะพาน Ponte Vecchio สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง ทีม่มีาตัง้แตส่มัย
โรมัน บนสะพานเป็นตลาดขายพวกเครือ่งประดบัตา่งๆ และของทีร่ะลกึจํานวนมากมาย เป็นหนึง่ในสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืง  
แลว้นําทา่นชม จตัรุสัเปียซซา่ เดล ดโูอโม (Piazza del Duomo)  หนึง่ในสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิม
มาเยอืนมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป ทีต่ัง้ของมหาวหิารฟลอเรนซ ์หรอืวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิออเร  

มหาวหิารขนาดใหญ่เป็นลําดบัที ่4 ของทวปียุโรป ถกูสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13   
จากนัน้นําทา่นชม จตัรุสัซญิญอเรยี (Piazza della Signoria) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฟลอเรนซ ์รายลอ้ม

ไปดว้ยอาคารเกา่แกแ่ละงานศลิปะ ประตมิากรรมแกะสลกัหนิอ่อนทีง่ดงาม งานประตมิากรรมทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 
คอื รูปแกะสลกัหนิอ่อน “เดวดิ” ผลงานชิน้เอกของศลิปินไมเคลิ แองเจโล ่ซึง่จําลองจากงานดัง้เดมิ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชัว่โมง อกีหนึง่เมอืงเกา่แกข่องอติาล ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้ นําทา่นลอ่งเรอืสู ่เวนสิ (Venice) เมอืงทีใ่ช ้

คลองแทนถนน เรอืแทนรถ ในการคมนาคม โดยมสีถาปัตยกรรมโบราณ ทีถ่กูสรา้งขึน้มากมายบนเกาะ

มากกว่า 188 เกาะและเชือ่มโยงกนัดว้ยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ใหท้า่นสมัผัสกบัเมอืงสดุแสนโรแมนตคิ 
จนไดร้ับสมญานามว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ  

นําทา่นชม สะพานรอีลัโต (Rialto Bridge) สะพานขา้ม Grand Canal ทีส่วยงาม เกา่แกท่ีส่ดุและเป็น
หนึง่ในจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเวนสิ  
 

 
 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 
แลว้ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานทีนั่กโทษใชเ้ดนิขา้มเพือ่ไปเขา้
คกุทีอ่ยู่อกีฝ่ัง แสงสว่างทีเ่ห็นจากชอ่งสะพาน นักโทษจะไดเ้ห็นเป็นครัง้สดุทา้ยกอ่นเขา้คกุ และจะถอน

หายใจดว้ยเหตผุลนี ้เพราะรูต้วัว่าจะไม่มโีอกาสเดนิออกมาเห็นแสงสว่างอกีแลว้ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นชม  จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จัตรุัสรมิทะเลศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ  

ทีล่อ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เชน่ มหาวหิารซานมารโ์ค ประกอบไปดว้ย โดม 5 โดมตามแบบ
ศลิปะไบแซนไทน ์และพระราชวงัด็อด (Doge Palace) ทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี เป็นตน้ 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ดืม่ดํา่กบับรรยากาศอันแสนโรแมนตคิของเกาะเวนสิ จนถงึเวลานัดหมาย 
หรอืทา่นสามารถเลอืกน่ังเรอืกอนโดลา่ อกีหนึง่เสน่หอ์ันเป็นเอกลกัษณ์ของเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 
กรณุาแจง้หวัหนา้ทวัรก์อ่น) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นลอ่งเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้เดนิทางสู ่เมสเตร 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Russott หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 
       เมสเตร – มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 –                          

       ลูเซริน์ – สะพานไม ้ชาเปล – อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – ชอ้ปป้ิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

  หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่มลิาน ระยะทางประมาณ 260 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง
เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การคา้ และแฟชัน่ทีส่าํคญัของประเทศอติาล ีแลว้นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ
กบั ดโูอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเมอืงมลิาน 

ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสกลางเมอืงมลิาน เร ิม่สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวม
ระยะเวลาในการกอ่สรา้งมากกว่า 500 ปี สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีย่ ิง่ใหญ่ ดว้ยความสงูถงึ 157 

เมตร ความโดดเดน่ของดโูอโม อยู่ทีย่อดแหลมบนหลงัคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมพีระรูปแม่พระ ทําดว้ย
ทองสมัฤทธิ ์ซึง่เรยีกกนัว่า มาดนูีนา (Madunina) และชม แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานเูอลที ่2 
(Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก 

 
 
 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ลเูซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 243 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง เมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
นําทา่นชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีส่รา้งข ึน้เพือ่ขา้มแม่น้ํารอยส ์มอีายุมากกว่า 600 

ปี และเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และนําทา่นถา่ยภาพกบั อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The 
Lion Monument) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่
ทหารสวสิทีเ่สยีชวีติจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตยุ เลอรยี ์ของฝรั่งเศส  

อสิระใหท้า่น เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ทีง่ดงามหรอื เดนิเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดงัของสวสิ อาท ิ
นาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ชอ็คโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Ibis Styles Luzern City หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัที ่5 
       ลูเซริน์ – เอนเกลเบริก์ – กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทติลสิ – ถํา้นํา้แข็ง                        

       สะพานแขวนทติลติ – สนุกสนานกบัการสมัผสัหมิะบนยอดเขา – เอนเกลเบริก์ – ดจิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เอนเกลเบริก์ (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท ี เมอืงสกรีสีอรท์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์

 นําทา่นขึน้ กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได ้360 องศา ทา่นสามารถชมววิทวิทศันโ์ดยรอบ
ทศิทางแบบ  360 องศาเลยทเีดยีว แลว้ข ึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทีม่คีวามสงู 3,238 เมตรเหนือ
ระดบัน้ําทะเล ยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี หนึง่ในเทอืกเขาทีเ่ป็นแหลง่สกยีอดนยิมของ

สวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นชม ถํา้นํา้แข็ง (Glacier Cave) ถา้น้ําแข็งทีส่รา้งข ึน้โดยฝีมอืมนุษย ์แลว้นําทา่น
ชมหรอืเดนิขา้มสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ทีม่คีวามยาวประมาณ 100 เมตร และความสงูห่างจาก

พืน้ประมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในยุโรป (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  
แลว้อสิระใหท้า่นสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสหมิะบนลานหมิะ พรอ้มชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามบนยอด
เขาทติลสิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา (9) 

 หลงัอาหาร นําทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า ลงจากยอดเขาสู ่เอนเกลเบริก์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ดจิง (Dijon) 
ระยะทางประมาณ 383 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง เมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด ีแควน้ที่
มชีือ่เสยีงในเรือ่งการผลติไวนแ์ละมัสตารด์ นอกจากประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวนแ์ลว้ 

เมอืงแห่งนี้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่าํคญัของดยุคแห่งเบอรก์นัดอีกีดว้ย  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม (10)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Ibis Dijon Gare หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 



  

 

 

 

วนัที ่6 
       ดจิง – ชมเมอืง – ประตชูยั – โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดจิง – จตัรุสักลางเมอืง –  

       ยา่นเมอืงเกา่ – ชอ้ปป้ิงลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ – ปารสี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

 หลงัอาหาร นําทา่น ชมเมอืงดจิง (ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดท์อ้งถิน่ นําเทีย่วชมและบรรยาย ซึง่
ทา่นจะไดร้บัความรูอ้ยา่งละเอยีดเกีย่วกบัเมอืงประวตัศิาสตรแ์หง่นี)้  
ชม ประตชูยั (Porte Guillaume) ทีเ่ปรยีบดัง่ศนูยก์ลางของเมอืง แลว้ชม โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดจิง 

(Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถน์กิายโรมันคาทอลกิ สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถอืไดว้่าเป็น
ผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธคิในสมัยนัน้เลยทเีดยีว จากนัน้นําทา่นชม จตัรุสักลางเมอืง ทีต่ ัง้ของ

พระราชวงัของดยุคแหง่เบอรก์นัด ี(Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวังของตระกลูขนุนาง
ชัน้สงูแห่งฝรั่งเศส และเดนิเลน่ภายใน ยา่นเมอืงเกา่ ทีม่สีถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลาง อันเป็นเอกลกัษณท์ี่
สวยงาม 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 332 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงั จาก 

ทัว่โลกมากกว่า 100 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกว่าตามชอ้ปทัว่ไป อาทเิชน่ Giorgio Armani, Burberry, Calvin 
Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นตน้ 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่ปารสี (Paris) ดนิแดนแห่งน้ําหอม เมอืงหลวงแห่งศลิปะแฟชัน่ของโลก 

มหานครทีแ่สนโรแมนตกิอันเป็นจุดหมายการเดนิทางของนักทอ่งเทีย่วจากทัว่ทกุมุมโลก 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Mercure Paris la Defense 5 หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

 

 

 

วนัที ่7 
       ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนชองป์เซลเิซ ่– ประตชูยั 

       มหาวหิารนอรท์เธอดามแหง่ปารสี – พพิธิภณัฑล์ูฟ – ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13) 

หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) (ทางบรษิทัฯได้
จดัเตรยีมไกดป์ระจําพระราชวงั นําชมและบรรยาย ซึง่ทา่นจะไดร้บัความรูอ้ยา่งละเอยีดเกีย่วกบั
ประวตัคิวามเป็นมาของพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญแ่ละมชี ือ่เสยีงของโลกแหง่นี)้  นําทา่นเขา้ชมพระราชวัง

ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป นําทา่นชมความโออ่าหรูหราของหอ้งตา่งๆ ภายในพระราชวัง นอกจากนัน้
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัสวนพฤกษชาต ิทีจ่ัดตบแตง่ไวอ้ย่างสวยงาม  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14) 

หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางกลบั ปารสี แลว้นําทา่นชมเมอืงปารสี ทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าสวยงามและ 
โรแมนตคิทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ผ่านชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตรุัสทีก่วา้งทีส่ดุ

ในกรุงปารสี และเป็นลานประหารชวีติพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และ พระนางมาร ีอังตวัเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ  
ในสมัยการปฏวิัตฝิรั่งเศส ผ่าน ถนนชองป์เซลเิซ ่(Champ Elysees) ถนนทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ของ
โลก อกีทัง้เป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิของประเทศไทย แลว้ผ่านชม ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ดน่โปเลยีน ทีไ่ดร้ับชยัชนะในการทําสงคราม 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
แลว้นําทา่นชมความสวยงามของ มหาวหิารนอรท์เธอดามแหง่ปารสี (Notre Dame Cathedral) จาก
บรเิวณภายนอก หนึง่ในมหาวหิารชือ่ดงัของโลก โบสถค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของกรุงปารสี อกีทัง้เป็นมหาวหิารแห่ง

แรกทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิ เร ิม่กอ่สรา้งตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1163 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1345 แตม่กีารปรับปรุง
ซอ่มแซมความเสยีหายอยู่เรือ่ยมาทกุยุคทกุสมัย ภายในและภายนอกอาคารประดบัประดาดว้ยประตมิากรรม 

และหนา้ตา่งกระจกส ีซึง่มคีวามงดงามเป็นอย่างมาก  
จากนัน้ นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนึง่ในพระราชวังที่
ใหญ่โตทีส่ดุของโลก ปัจจุบันเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑท์ีส่าํคญัและใหญ่ทีส่ดุในปารสี ภายในพพิธิภณัฑเ์ก็บ

รักษาวัตถโุบราณทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดทีท่รงคณุคา่ทีส่ดุในโลก คอื 
ภาพโมนาลซิา่ อันเลือ่งชือ่ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

 

 

 

และมเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free) ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิเสือ้ผา้, 

รองเทา้, กระเป๋า, เครือ่งสาํอางค ์ น้ําหอม เป็นตน้ 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (15)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Mercure Paris la Defense 5 หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัที ่8 

       ปารสี – ถา่ยรปูกบั หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มารส์ – ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน –          

       พพิธิภณัฑน์ํา้หอมฟราโกนารด์ – ชอ้ปป้ิงหา้งแกลอรี ่ลาฟาแยต –  

       ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (16) 
หลงัอาหาร นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) ณ สวนชองป์ เดอ มารส์ 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ใจกลางกรุงปารสี หนึง่ในจุดชมหอไอเฟล ในมุมมองสวยงามทีส่ดุ 

ซึง่ไดร้ับความนยิมสาํหรับการถา่ยภาพของเหลา่บรรดานักทอ่งเทีย่ว และนักถา่ยภาพมอือาชพีมากมาย 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
จากนัน้ นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่า้แซน สมัผัสมหานครทีโ่รแมนตกิทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ใหท้า่นไดช้ม
ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น้ําโดยรอบตวัเมอืง ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนและสถานทีส่าํคญัตา่ง ๆ ของปารสี 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (17) 
 หลงัอาหาร นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์า้หอมฟราโกนารด์ (Fragonard Perfume Museum) (ทาง

บรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจําพพิธิภณัฑ ์นําชมและบรรยาย ซึง่ทา่นจะไดร้บัความรูอ้ยา่งละเอยีด
เกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของแบรนดนํ์า้หอมเกา่แกข่องฝร ัง่เศสแหง่นี)้  หนึง่ในน้ําหอมทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุในฝรั่งเศส ใหท้า่นไดเ้รยีนรูว้ธิกีารผลติน้ําหอมจากแบรนดช์ือ่ดงัในดนิแดนแห่งน้ําหอมแห่งนี ้พรอ้มกบั

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย  
จากนัน้นําทา่นสู ่แกลอรี ่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อันโดง่ดงัและเกา่แกข่อง
ฝรั่งเศส อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่อีย่างหลากหลาย เชน่ เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้ 

เครือ่งสาํอาง ฯลฯ ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) 

เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรุงเทพฯ 
21.55 น. ออกเดนิทางสู ่อาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY038 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 
 
 

 
 

 



  

 

 

 

 
 

วนัที ่9       อาบูดาบ ี– กรงุเทพฯ 

06.40 น. เดนิทางถงึอาบดูาบ ีแวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
10.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EY404 

20.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 

สําหรบัวนัเดนิทาง : 12-20 กนัยายน และ 17-25 ตลุาคม 2561 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่อาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY038 

           บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

06.40 น. เดนิทางถงึอาบดูาบ ีแวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EY408 

18.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณสุ์ดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

หากเกดิเหตกุารณสุ์ดวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้

บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนํีา้มนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ  ยูโรตลอดทปิ  

 

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นธุรกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรุณาเชค็ราคากบัเจา้หนา้ที่
อกีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (โรงแรมในยุโรปหลายแห่งจะไม่

มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบอุณหภมูติํา่ ซ ึง่ทางบรษัิทฯ พยายามเลอืกโรงแรมทีพ่ักทีม่ี
เครือ่งปรับอากาศใหแ้กล่กูคา้ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่ง  ๆทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 



  

 

 

 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฝร ัง่เศสหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ 

 หัวหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

 คา่ภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่า่นเนื่องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ธรรมเนยีมทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 55 ยูโร ตลอดทรปิ 

 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิทฯ 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึน้ไป คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลที่

ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได  ้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 



  

 

 

 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้าํรองทีน่ั่งครบ 30 ทา่น และไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ 
ตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ   
ครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วันและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว 
ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  
• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ําหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัร ์ 

ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามที ่

สถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอํานวยความ 
สะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ

ดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ดําเนนิการทางสถานทตูฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้่าจะผ่านหรอื 

     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่าํคญัในการยืน่วซีา่  
     หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่น   

     ตอ้งถกูหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออก   
     ตัว๋ทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตัว๋ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิเทา่นัน้ 

-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ 
• หากทา่นผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

100% 
• กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง  

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทําการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรุณา

ทําเลม่ใหม่กอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมี
วซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานทตูฯ 

 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 4.5 cm จํานวน 3 ใบ มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา แว่นกนัแดด หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

 
3. เอกสารสว่นตวั (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  
- สาํเนาบัตรประชาชน  
- สาํเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี  

- สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สาํเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  
- สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

- สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น)  

 
(สําหรบักรณีเด็กอายุตํา่กวา่20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด)  
สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาสตูบิัตร / หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
 

*กรณีขา้ราชการและนกัเรยีน หนงัสอืรบัรองจากตน้สงักดั เป็นภาษาองักฤษ 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ** 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทั  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุดเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยุโรป (ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ) หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด และหนังสอืรับรองตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นวันยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอื

รับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองสาํเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และ
เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

 
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาตอ้ง
มใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบั
บดิาและมารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีาร

รับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีส่าํนักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้นทา่น
อยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชนของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับ



  

 

 

 

ยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

4.4  กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5  กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิ

ของตวัเองและของสาม ีในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีและจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี
เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิของสาม ีและบุตรทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 
  5.1 สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอหรอืใชบ้ัญชเีงนิเดอืน และควรมจํีานวนเงนิในบัญชไีม่นอ้ยกว่าหกหลกั 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่าย
ไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิําเนา กรณุาปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนัทีน่ดัยืน่วซีา่ 

 
5.2 หนงัสอืรบัรองสถานะการเงนิจากธนาคาร (Bank Guarantee)  ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร  
ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบคุําวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ

สถานทตู กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัสําเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่ 
วซีา่ (ใชเ้วลาดําเนนิการขอประมาณ 3-5 วนัทําการ) 
 

* เด็กตอ้งทําเอกสารรบัรองบญัชจีากทางธนาคารของบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัได  ้แตใ่หท้างธนาคารออก

เอกสารแยกคนละชุด 
 
*พรอ้มขอ STATEMENT ตวัจรงิจากทางธนาคาร กรณุาปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนัทีน่ดัยืน่วซีา่*  

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย **  
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 
5.3 กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั (เกีย่วขอ้งทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง,
สามภีรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช(ีผูร้บัรอง) และตอ้ง

ระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้

พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ฉบับจรงิจากธนาคาร อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่
เกนิ 15วัน นับจากวันทีนั่ดยืน่วซีา่  

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้*** 

 เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสาํเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

5.4 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทางบรษัิทฯ 
จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบุ
รายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

หมายเหต:ุ 
- ผูส้มัครตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลงัจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใด  ๆก็ตาม 

ดงันัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททวัรก์อ่น 
- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู

ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  



  

 

 

 

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

-  

สถานทีย่ ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส 
 

สถานทีย่ ืน่คํารอ้งวซีา่:  ศนูยย์ืน่วซีา่TLS contact ประเทศฝรั่งเศส 

อาคาร สาทรซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้ที ่12 ถนนสาทรใต ้175 แขวง ทุง่มหาเมฆ  

เขต สาทร กรุงเทพ 10120 

*ทางศนูยย์ืน่วซีา่ ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถฟร*ี 

 
การเดนิทาง: สามารถเดนิทางโดย BTS ลงสถานีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้

เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใช ้
บันไดทางลงมุ่งหนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศนูย ์TLScontact  อยู่ทางดา้นขวามอื 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ 
กรุณากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น  

(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ชือ่- นามสกลุเดมิ (หากเคยเปลีย่น) ..................................................................................... ............................ 

 

4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อายุ …………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)           หย่า  

 
            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

 
7. หมายเลขบัตรประชาชน.................................................... ............................................................................... 

 

8. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. ........................................................................................... 

 

วันทีอ่อก..............................วันหมดอาย.ุ..............................สถานทีอ่อก.............................................. 
 

9. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................รหัสไปรษณีย.์................................ 
 

10. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...................................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น................................................ 
 

อเีมล.์...................................................................................... 
 

11. อาชพีปัจจุบัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบุดว้ย 
 

..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

12. ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ (หากประกอบกจิการคา้ขาย กรุณาระบุอย่างชดัเจน) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน / สถานศกึษา …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย.์.................................. 
 

เบอรโ์ทรศัพทท์ีทํ่างาน / สถานศกึษา………………………………อเีมล.์................................................ 
 

14. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท 
 

15. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ……………………………………………………………………………บาท 

 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ เชน่ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 



  

 

 

 

 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 
 

17. ชือ่-นามสกลุบดิา …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 

 
18. ชือ่-นามสกลุมารดา ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 
 

19. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้มโีปรดระบุ ดงันี ้
 

19.1 เลขที ่Passport…………………………………วันทีอ่อก........................วันหมดอาย.ุ................................... 

 
สถานทีอ่อก................................................................. 
 

19.2 เลขที ่Passport………………………………….วันทีอ่อก........................วันหมดอาย.ุ.................................. 
 

สถานทีอ่อก................................................................. 
 

20. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
 

ไม่เคย 
 

เคยได ้ประเทศ……………………….........ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที…่…………………ถงึวันที…่…………………………… 
 

21. เคยพมิพล์ายนิว้มอื เพือ่การขอวซีา่เชงเกน้ กอ่นหนา้นี้ กอ่นหนา้นี ้
 

ไม่เคย 

 
เคย (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)…………………………………………………………………… 

 

22. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
 

ไม่เคย 
 
เคย (เหตผุลในการถกูปฏเิสธ ถา้ทราบ)…………………………………………………………………………………… 

 

23. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพี ระหว่างการเดนิทางและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ 

 
ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง  
 

มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรุณาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์…………………………………… 
 
 

 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์  
การรอ้งขอวซีา่ของทา่น* 

 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางในการบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

 


