
              

 

    

วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
- ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงมลิาน              (-/-/-)      



              

 

    

06.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

09.35 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 
QR831 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
13.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร*์* เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
15.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เที&ยวบนิที& QR117 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลีาโน (Milano) ประเทศอติาล ี(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและ
เป็นเมอืงสําคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตั �งอยูบ่รเิวณที&ราบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชื&อเมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์คําวา่ 
"Mid-lan" ซึ&งหมายถงึ อยู่กลางที&ราบ เมอืงมลิานมชีื&อเสยีงในดา้นแฟชั&นและศลิปะ ซึ&งมลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั&นในลักษณะ
เดยีวกบันวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Idea Hotel Milano San, Milan, Italy หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์
เอ็มมานูเอลที� 2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี� - ปิอซัซา่ เดลลา สกาลา - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้– ประตชูยัแหง่เมอืงมิ
ลาน - เมอืงลเูซริน์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์                             (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารที&มสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที&

ย ิ&งใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตั �งอยู่ที&จัตรัุสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน 
เป็นมหาวหิารที&ใหญ่ที&สดุเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ี&ตั �งอยู่ที&เมอืงวาตกิันเท่านั�น ** คา่บตัร



              

 

    

เขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ 
ประมาณ 400 บาท (THB) ** 

นําท่านเดนิทางสู่ แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที&นับว่าเป็นศูนย์การค่าที&สวยงาม 

หรูหราและเก่าแก่ที&สุดในเมอืงมลิาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที� 2 (Vittorio Emanuele II 

Monument) ผูร้เิร ิ&มการรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชื&อดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนุสาวรยีล์ ิ

โอนารโ์ด ดารว์นิซี� (Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที&อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ปิอซัซ่า เดลลา 

สกาลา (Piazza della scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) 

เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นที&พํานักของผูนํ้าเผด็จการในชว่งศตวรรษที& 15 คอืตระกลูสฟอร์

ซา (Sforza) ผา่นชม ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตั �งตระหงา่นอยู ่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั&วโมง) เมอืงทอ่งเที&ยวยอดนยิมอันดบัหนึ&งของ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ที&ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  
 นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) ที&แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื&อเป็นอนุสรณ์

รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิฯที&เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั&งเศสเมื&อปี ค.ศ.1792  
 นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานไมช้าเปล (Chape Bridge) ซึ&งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่�ารอยส ์(Reuss River) อัน

งดงามซึ&งเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี&มหีลังคาที&เกา่แกท่ี&สดุในทวปียโุรป สรา้งขึ�นเมื&อปี ค.ศ. 1333 โดย
ใตห้ลังคาคลมุสะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้า่นอสิระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย 
โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจําหน่ายสนิคา้พื�นเมอืงของที&ระลกึตา่งๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต , เครื&องหนัง , มดีพับ , นาฬกิา
ยี&หอ้ดงั อาท ิเชน่ Rolex , Omega , Tag Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Styles Luzern City, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม เมอืงลเูซริน์ – เมอืงกรนิเดลวลัด ์– สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์- น ั�งรถไฟไตเ่ขา พชิติยอดเขาจุงเฟรา - สถานรีถไฟคลาย 
ไชนเ์ด็กซ ์- สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถํ nานํ nาแข็ง - ลานสฟิงซ ์- สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ - น ั�ง
รถไฟไตเ่ขา ลงจากยอดเขาจงุเฟรา สู ่สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รุนเนนิ - สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์- เมอืงเลาเทอรบ์รุน
เนนิ เมอืงดจิอง ประเทศฝร ั�งเศส                           (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 30 นาที) เมอืงตากอากาศเล็กๆที&
สวยงาม ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นที&ตั �งของ สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald Station) นําท่าน น ั�งรถไฟไต่
เขา พชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี โดยเปลี&ยนขบวนรถไฟที& 
สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station) เมื&อปี ค.ศ. 2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา 
เป็นพื�นที&มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป ที&มคีวามสงูกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทาง
ขึ�นสูย่อดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํ�าแข็งที&มขีนาดใหญ่ ถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที&อยู่สงู
ที&สดุในยโุรป สู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau / Top of Europe)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืnนเมอืง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่ถํ nานํ nาแข็ง (Ice Palace) ที&แกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารนํ�าแข็งลกึถงึ 30 เมตร และ ลานสฟิงซ ์(Sphinx 
Terrace) จุดชมววิที&สงูที&สดุในยุโรปที&ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที&ถงึชายแดนสวสิฯ สัมผัสกับ
ภาพของธารนํ�าแข็ง Aletsch Glacier ที&ยาวที&สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระ
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปเป็นที&ระลกึและสนุกสนานกับกจิกรรมบนยอดเขา ที&ไมค่วรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยที&ทํา
การไปรษณียท์ี&สงูที&สดุในยโุรปไปหาคนที&ทา่นนกึถงึในชว่งเวลาที&ดทีี&สดุ ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟจุงเฟรา
ยอรค์ (Jungfraujoch Top of Europe) เพื&อ น ั�งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู ่สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รุนเนนิ 
(Lauterbrunnen Station) โดยเปลี&ยนขบวนรถไฟที& สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) เดนิทางถงึ เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนนิ (Lauterbrunnen) เป็นหมู่บา้นในรัฐแบรน์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ตั �งอยูก่ลางหบุเขาสงูชนั ดว้ยทัศนยีภาพที&สวยงามจงึเป็นสถานที&ทอ่งเที&ยวยอดนยิมแหง่หนึ&ง หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุ
เนนิเป็นทางผา่นไปยังจดุทอ่งเที&ยวตา่งๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของสวติเซอรแ์ลนด ์ 



              

 

    

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร ั�งเศส (France) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 50 นาที) ประเทศ
ฝรั&งเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์ันด ีผ่านทุง่ราบอันกวา้งใหญ่แหลง่ผลติมัสตารด์ชื&อดังและไวน์ชั �นเลศิอ ีระหวา่งทางผ่าน
ชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แก่ในสมัยยุคกลางซึ&งมจีุดเด่น คอืการมุงหลังคาดว้ยกระเบื�องสแีดงสด
จัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Campanile Dijon Centre - Gare, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�ส ี� เมอืงดจิอง - เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท                          (B/L/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั&วโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร ั�งเศส (France) เมอืงที&มี
มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที&นักทอ่งเที&ยวอยากมาเยอืนมากที&สดุ ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึ&งในศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที&ลํ�าสมัยแหง่หนึ&งของโลก ที&ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สื&อ แฟชั&น วทิยาศาสตร์
และศลิปะทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึ&งในเมอืงที&สําคญัที&สดุแหง่หนึ&งของโลก หรอืเมอืงที&ใครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึ�นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี& 14 หากจะ
เรยีกพระราชวังแหง่นี�วา่สมบรูณ์แบบที&สดุในโลกก็คงไมผ่ดินัก เนื&องจากถกูสรา้งขึ�นดว้ยหนิออ่นสขีาว ภายใน และ ภายนอกตกแตง่
อยา่งวจิติรอลังการ ทั �งจติรกรรมฝาผนัง รูปปั�น รูปแกะสลักและเครื&องเรอืน ที&ใชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นําทา่นเขา้
ชม หอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง , ทอ้งพระโรงที&ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง , หอ้งอพอลโล , หอ้งเมอ
ควิรี& , หอ้งกระจก ที&มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ&งเป็นหอ้งที&พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรี
อยธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี& 14 แหง่ประเทศฝรั&งเศสครั�งในอดตีกาล อกีทั �งยังเป็นหอ้งที&ใชสํ้าหรับจัดงานเลี�ยง
และเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี& 16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที&ตกแตง่อยา่งงดงาม , ภาพเขยีน
ปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที&ย ิ&งใหญ่ , หอ้งวนัีสสําหรับเหลา่คณะราชทูตที&เดนิทางมาไดพั้กกอ่นเขา้เฝ้า รวมทั�งยังเคย
เป็นที&พักของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรอียุธยา สิ&งที&ทําใหห้อ้งนี�แตกต่างจากหอ้งอื&นๆคอืบนเพดานมี
ภาพเขยีนที&แสนงดงามทรงคณุคา่ และหอ้งไดอาน่าสําหรับพักผอ่นหลงัพธิสํีาคญัๆ ผนังทั �งสองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอา
น่าที&ขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อกีส่วนหนึ&งที&มองขา้มไม่ไดนั้&นคอื สวนแวรซ์ายส ์ที&ถือว่ายิ&งใหญ่และงดงาม 
ผลงานชิ�นเอกของนักแตง่สวนชื&อดงัทั&วโลกนามวา่ “เลอโนทด”์ มพีื�นที&ถงึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระทั&งทะเลสาบจําลอง มรีปูปั�นของ
สัตวน์านาชนิดและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมีสวนดอกไมท้ี&จะผันเปลี&ยนไปตามแต่ละฤดูกาล จงึทําใหก้ารมาเยือนยัง
พระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยังวมิานจักรพรรดทิี&นับเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) เอาทเ์ล็ทขนาด
ใหญ ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ Coach , Calvin Klien , Amani , Burerry , Fred Perry , Versace , 
Diesel , Givenchy , Jimmy Choo , Longchamp , Michael Kors , Roberto Cavalli , Samsonite , Polo Ralph Lauren , Ted 
Baker , Superdry , Valentino , Salvator Ferragamo , Hugo Boss และอื&นๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ตาม
อธัยาศยั 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หา้ เมอืงปารสี - อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงปารสี ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                         (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงปารสี ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 
หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบืnองตน้ ท ัnงนีnท่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั
เดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของทา่น 
แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยว 
- ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) ชื&อเดมิ ยูโรดสินีย์รีสอร์ต (Euro Disney Resort) เป็นสวนสนุกและสถานพักตาก
อากาศตั �งอยูใ่น Marne-la-Vallée ซึ&งเป็นเมอืงใหมท่างตะวันออกหา่งจากใจกลางเมอืงปารสีออกไปประมาณ 32 กโิลเมตร เป็นสวน
สนุกที&มผีูเ้ขา้ชมมากที&สุดในทวปียุโรป เจา้ของคอืบรษัิทเดอะวอลตด์สินีย ์ผ่านการดูแลโดยบรษัิทยูโรดสินีย ์เอส.ซ.ีเอ. ขนาดรี
สอรต์มพีื�นที&ถงึ 4,800 เอเคอร ์(19 ตารางกโิลเมตร ) มสีวนสนุก 2 แหง่คอื ดสินียแ์ลนดพ์ารก์ เปิดใหบ้รกิารเมื&อ 12 เมษายน ค.ศ. 
1992 และวอลตด์สินีย์สตูดโิอสพ์ารก์ เปิดใหบ้รกิารเมื&อปี ค.ศ. 2002 สวนสนุกแห่งนี�เป็นสวนสนุกของดสินียแ์ห่งที&สองที&เปิด
ใหบ้รกิารนอกสหรัฐฯหลังการเปิดใหบ้รกิารของโตเกยีวดสินยีร์สีอรต์ เมื&อปี ค.ศ. 1983 ** คา่บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก และ ผูใ้หญ ่
เร ิ�มตน้ ทา่นละ ประมาณ 79-100 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 4,000 บาท (THB) ขึnนอยูก่บั
ประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองก่อนลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนั ของแต่ละช่วง แต่ละ
เทศกาลได ้** 
- พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Musée du Louvre) หรอืในชื�อทางการวา่ the Grand Louvre เป็นพพิธิภัณฑท์างศลิปะตั �งอยูใ่นเมอืง
ปารสี ประเทศฝรั&งเศส พพิธิภัณฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภัณฑท์ี&มชี ื&อเสยีงที&สดุ เกา่แกท่ี&สดุ และใหญ่ที&สดุแหง่หนึ&งของโลก ซึ&งไดเ้ปิดให ้
สาธารณชนเขา้ชมไดเ้มื&อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานตั �งแตส่มัยราชวงศก์าเปเซยีง ตัวอาคารเดมิเคย
เป็นพระราชวังหลวง ซึ&งปัจจุบันเป็นสถานที&ที&จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที&ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมากกว่า 
35,000 ชิ�น จากตั �งแตส่มัยกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที& 19 อยา่งเชน่ ภาพเขยีนโมนาลซิา , The Virgin and Child with St. 
Anne , Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแหง่แอนทอีอก ใน
ปี พ.ศ. 2549 พพิธิภัณฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยี&ยมชมเป็นจํานวน 8.3 ลา้นคน ทําใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ี&มผีูม้าเยี&ยมชมมากที&สดุในโลก และยัง
เป็นสถานที&ที&มนัีกทอ่งเที&ยวมาเยอืนมากที&สดุในเมอืงปารสี รูปประตมิากรรมหนิออ่นวนัีส ของมโิล (Venus de Milo) ถูกเพิ&มมาจัด
แสดงในรัชสมัยของพระเจา้หลุยสท์ี& 13 พีระมดิแกว้ของพพิธิภัณฑ์ลูฟวรอ์อกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมรกิัน 
กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมื&อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ&งในโครงการที&รเิร ิ&มของประธานาธบิดฟีร็องซัว มแีตร็อง เพื&อใชส้อยเป็นทางเขา้
หลักของพพิธิภัณฑ ์โดยผูเ้ขา้ชมจะตอ้งเขา้ผ่านล็อบบี�ใตด้นิ ที&อยู่ใตฐ้านพรีะมดิ โดยโครงการถัดไปคอืพรีะมดิกลับหัว หรอื The 
Inverse Pyramid (La Pyramide Inversée) ซึ&งเป็นพรีะมดิแกว้เชน่เดยีวกัน ที&สามารถมองเห็นไดจ้ากใตด้นิ โดยฐานพรีะมดิจะอยู่
บนพื�นผวิระดับถนน ซึ&งโครงการนี�เสร็จสมบรูณ์ในปีค.ศ.1993 พพิธิภัณฑล์ูฟวร ์ถอืเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝรั&งเศส โดยตั �งแต่ปี 
ค.ศ. 2003 ไดม้คีวามพยายามทําการแปรรปูขึ�น โดยเฉพาะเมื&อมกีารปรับลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจาก 75% เหลอืเพยีง 
62% ในปี ค.ศ. 2006 โดยภาพยนตรช์ื&อดังจากนวนยิายเรื&อง ดาวนิชี&โคด้ ของแดน บราวน์ ** คา่บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก และ 
ผูใ้หญ ่เร ิ�มตน้ ทา่นละ ประมาณ 15-20 ยโูร (EUR) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึnนอยู่
กบัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั ของแตล่ะช่วง แตล่ะ
เทศกาลได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หก เมอืงปารสี - ล่องเรอืบาโตมุช ชมแม่นํ nาแซน - หอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี� 3 - ลานประวตัศิาสตร ์จตัุรสั
คองคอรด์ - ชองป์ เอลเิซ ่- ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี� ลาฟา
แยตต ์- ยา่นเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล เมอืงปารสี ประเทศ
ฝร ั�งเศส -  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                                 (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมแมนํ่ nาแซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที&ไหลผา่นใจกลางเมอืงปารสี ชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั&งแมนํ่�าเป็นอกีหนึ&งประสบการณ์ที&น่าประทับใจ  
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลักษณ์ที&โดดเดน่สงูตระหงา่นคูเ่มอืงปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 
ฟตุ ซึ&งสรา้งขึ�นในปีค.ศ.1889 ที&บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่
นําทา่น ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี� 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผา่นแมนํ่�าแซน เชื&อมตอ่ทั �ง
สองฝั&งแมนํ่�าดา้นฝั&งหอไอเฟลกับฝั&งช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถู้กกลา่วขานวา่เป็นสะพานที&ประดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชั �น
เลศิ และหรหูราที&สดุในปารสี โดยในปัจจบุนัไดข้ ึ�นทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรั&งเศส 
นําทา่น ผา่นชม รอบเมอืงปารสี ลานประวตัศิาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที&พระเจา้หลยุสท์ี& 16 และพระ
นางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรั&งเศส ผา่นชม ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์ เอลเิซ่ (Champs 
Elysees) ซึ&งทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe 
de l'Étoile) สัญลักษณ์แหง่ชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี1805 โดยเริ&มสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1806 แต่
มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836  
นําท่าน ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที&มชี ื&อเสยีง เกา่แกท่ี&สดุแหง่หนึ&งของโลก เปิดให ้
เขา้ชมเมื&อปี ค.ศ.1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจุบันเป็นสถานที&ที&จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที&
ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ชิ�น ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชื&อกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั�น The 
Victory of Samothrace หรอื รูปปั�นเทพวนัีส (Venus de Milo) มีทั �งรูปปั�นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี& (Mummy) หรอืร่องรอยอารย
ธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิที&สรา้งขึ�นจากกระจกเป็นอกีจดุยอด
นิยมที&นักท่องเที&ยวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที&ระลกึ และเป็นฉากที&มีอยู่ในภาพยนตร์เรื&อง The Da Vinci Code ซึ&งพิพิธภัณฑ์ลูฟร ์
นอกจากจะมกีารตั �งแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั&วคราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูร์
เป็นสถานที&มนัีกท่องเที&ยวมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน (คา่บัตรเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูร ์ประมาณ 1,000 บาท ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับประเภท
ของบตัร)  
นําท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนํารุ่นใหม่
ลา่สดุ New Collection !! จากทั&วทกุมมุโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแหง่นี� หรอืทา่นสามารถเลอืกซื�อ
สนิคา้ของสวสิเซอรแ์ลนดจ์ากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิเซอรแ์ลนด ์ที&มสีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย 
อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครื&องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี&หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ที&ไดรั้บการเรยีกขานวา่เป็นยา่นที&เกา่แกม่ากที&สดุในเมอืงปารสี ตามทอ้งถนนและ
อาคารบา้นเรอืนในละแวกนี�ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝรั&งเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเกา่แก่ไวอ้ย่างครบถว้น 
หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ยา่ลงตวั ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหารฝรั&งเศสแบบดั �งเดมิ รา้นเบเกอรี&โฮมเมดตกแตง่เก๋ๆ  รา้นแฟชั&น
นําสมัยสุดชคิ รา้นขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที&สําคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นี�เพื&อเดนิทางไปเที&ยวชมหอศลิป์ 
พพิธิภัณฑม์ากมาย และแหลง่ชอ้ปปิ�งน่าสนใจไดอ้กีมากมาย 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(Basilique du Sacré Coeur) หรอืที&รูจั้กกันในนาม มหาวหิารพระ
หฤทัยแห่งมงมาทร ์ตั �งอยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาที&สูงที&สุดของเมืองปารสี ถงึจะเรยีกว่ามหาวหิารหากแต่
ลักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโออ่า่สขีาวมากวา่ อกีทั �งรูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ที&ดวูจิติรบรรจงและมี
เอกลักษณ์แตกต่างจากสิ&งก่อสรา้งอื&นๆในยุคเดยีวกัน ที&นอกจากจะเป็นสถานทีท่องเที&ยวหลักๆของเมืองปารสีแลว้ ยังนับเป็น
อนุสาวรยีข์องทั �งการเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวที&เห็นเกดิจากวัสดุกอ่สรา้งที&ทําจากหนิปนูประเภททราเวอรท์นีที&ทําใหค้ง
ความขาวไดอ้ยา่งยาวนานและยังทนตอ่ภมูอิากาศตา่งๆไดอ้ยา่งด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืวา่เป็นอกีหนึ&งจดุไฮไลทข์องที&นี& ซ ึ&งเป็น
ภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที&ใหญ่ที&สดุของฝรั&งเศส รวมไปถงึดา้นบนสดุที&มลีักษณะเป็นโมที& เป็นจดชมววิที&สวยที&สดุแหง่หนึ&ง
ของปารสี 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส เพื&อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 
QR038 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�เจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย

                                                      (-/-/-)      
05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
08.35 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 

QR838 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั
เดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั~ว 

23 ก.พ. - 01 ม.ีค. 2562 
23FEB QR831 BKK-DOH 09.35-13.25 
23FEB QR117 DOH-MXP 15.40-20.30 
28FEB QR038 CDG-DOH 21.30-05.55+1 
01MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

47,999 47,999 47,999 9,999 32,999 

16 - 22 มนีาคม 2562 
16MAR QR831 BKK-DOH 09.35-13.25 
16MAR QR117 DOH-MXP 15.40-20.30 
21MAR QR038 CDG-DOH 21.30-05.55+1 
22MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

47,999 47,999 47,999 9,999 32,999 

23 - 29 มนีาคม 2562 
23MAR QR831 BKK-DOH 09.35-13.25 
23MAR QR117 DOH-MXP 15.40-20.30 
28MAR QR038 CDG-DOH 21.30-05.55+1 
29MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

48,999 48,999 48,999 9,999 33,999 

30 ม.ีค. - 05 เม.ย. 2562 
30MAR QR831 BKK-DOH 09.35-13.25 
30MAR QR117 DOH-MXP 15.40-20.30 
04APR QR038 CDG-DOH 22.40-06.10+1 
05APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 

06 - 12 เมษายน 2562 
06APR QR831 BKK-DOH 09.05-12.20 
06APR QR117 DOH-MXP 15.35-20.55 
11APR QR038 CDG-DOH 22.40-06.00+1 
12APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

59,999 59,999 59,999 11,999 44,999 

11 - 17 พฤษภาคม 2562 
11MAY QR831 BKK-DOH 09.05-12.20 
11MAY QR117 DOH-MXP 15.35-20.55 
16MAY QR038 CDG-DOH 22.40-06.10+1 
17MAY QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 

18 - 24 พฤษภาคม 2562 
18MAY QR831 BKK-DOH 09.05-12.20 
18MAY QR117 DOH-MXP 15.35-20.55 
23MAY QR038 CDG-DOH 22.40-06.10+1 
24MAY QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 

25 - 31 พฤษภาคม 2562 
25MAY QR831 BKK-DOH 09.05-12.20 
25MAY QR117 DOH-MXP 15.35-20.55 
30MAY QR038 CDG-DOH 22.40-06.10+1 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 



              

 

    

31MAY QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

 
** อตัรานีn ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 
** อตัรานีn ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว เชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั~วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัnงกอ่นทาํการออกต ั~วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนีn จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึnนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กาํหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึnน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัnงหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีnรวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) 
กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที&นั&งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชั �นธรุกจิ (Business Class) จําเป็นออกบตัรโดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จอง
เป็นราคาทัวร ์ไม่รวมตั�ว (Join Land) ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง สิ&งสําคัญกอ่นออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที&ก่อนทุกครั �งว่าคณะคอนเฟิรม์ออก
เดนิทางหรอืไม ่
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิได ้
ทา่นละ 2 ช ิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.) 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีnไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที&ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหกั ณ ที&จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัnงหมด ตามธรรมเนยีม 39 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,560 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัnงนีnทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีnไดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท ขึnนอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน
เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีnขอความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที�
ย ื�นเอกสาร สแกนนิnว กบัเจา้หนา้ที�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที�ไปดแูล และ อํานวยความสะดวกในวนัน ัnน) 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที& 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที& 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 



              

 

    

ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คที&วา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้ราย
ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที&เหลือทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิ
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัnง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที&ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่า
เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึnนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัnงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนั
หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิขึnนจรงิท ัnงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัnงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที&ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระค่าบรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี&ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที&มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า 

ซึ&งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื&นรับคํารอ้งขอวซีา่ เพื&อสแกนลายนิ�วมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) 

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  



              

 

    

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื&นวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทตูหรอืศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื&นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื&อกจิ
ธุระสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึ&งอาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ&งอาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอื
เดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาที&สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน 
และ เวลาที&ทา่นสะดวกจะยื&นวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื&นวา่งชว่งที&ทา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี&สดุที&
จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที&เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  
3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีnยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัnงหมด ** 
ประเทศที&ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นั�น  
** สาํหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัnง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที&ทา่นไมส่ามารถยื&นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื&นกอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายที&เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื&องจากท่านยื&นหลัง
คณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ&วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ&งหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที&ยว ที&มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากที&ผูส้มัครไดทํ้าการยื&นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื&อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที&เป็น
กรณีพเิศษ เพื&อวางแผนลว่งหนา้ กรณีที&ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขั �นตอนการ
พจิารณาวซี่า อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั&นหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่
ทั �งหมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีที&ทา่นมวีซีา่ทอ่งเที&ยวเชงเกน้ชนดิที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�งโดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเที&ยว
กบัคณะนี� สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถกูใชม้าแลว้ตามเงื&อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที&สดุ มา
ก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ&งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี&ยวกับความ
เสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที&ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันที&มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที&อนุมัตโิดยระบวุันที&สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดที&อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที&มกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที&ตรวจสอบเพื&อความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื&อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการไมรั่บผดิชอบเกี&ยวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื&องจาก
อายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้
ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ&งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี�เพื&อใหก้าร
ยื&นคํารอ้งในครั�งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&สถานทตูเป็นสําคญั 

11. การที&วซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ี&วัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้
ทั �งส ิ�น เพราะเนื&องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกบัที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที&

นั&งบนเครื&องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที&สดุเท่าที&จะ
สามารถทําได ้

2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทางกะทันหนั อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเพื&อชําระกบัเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั& งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในสว่นนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 



              

 

    

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ และ
อื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักทอ่งเที&ยวที&ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื&องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ&งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ&ง ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที&
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ข ึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ&ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัnน) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่�ากับวี

ซา่ประเทศอื&นๆที&เคยไดรั้บ เทา่นั�น 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ&มงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื&อประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุื&อประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที&มหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที&อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที&เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี&ยวกับหนา้ที&การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่ �งนี� อยูท่ี&ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&รับยื&นเทา่นั�น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัnน กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัnน กรณุาจัดเตรยีมดงันี� 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัnน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ย ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ - เปลี&ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 



              

 

    

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัnน บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยื�นเอกสารสาํคญัดงันีn ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัnน โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัnน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัnงผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัnน เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื&ออา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
สถานที� : ศนูยย์ ื�นคาํรอ้งขอวซีา่ฝร ั�งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซติีn ทาวเวอร ์ช ัnน 12 
การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ที�ตกึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราที�จอดรถ 
   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนั�นเดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยกสา

ธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนั�นเดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซติี� ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบืnองตน้ เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
1. ชื&อ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชื&อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี&ยน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัที&ออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานที&ออก ............................................................. 
8. ที�อยูป่จัจบุนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที&เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที&ผา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .................. ถงึวนัที& ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .................. ถงึวนัที& ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .................. ถงึวนัที& ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้ ื&นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
15. ชื&อบคุคลที&เดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 



              

 

    

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สดุเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัnน ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัnน ** 
 

 
 

 


