
 

 

 

 Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  

8 วนั 5 คนื    

 โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 

• น ำทำ่นบนิลัดฟ้ำสูม่หานครมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชัน่โลก พรอ้มเต็มอิม่กับดนิแดนทีม่ี

ธรรมชำตอิันงดงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกทีส่วติเซอรแ์ลนด ์

• เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ  

• เขำ้ชมควำมงดงำมของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ ่

• ถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงำ่นคูน่ครปำรสี  

• ชอ้ปป้ิงรำ้นคำ้ปลอดภำษีและในหำ้งใหญใ่จกลำงกรงุปำรสี 

     พชิติ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) 

ราคาเพยีง  62,888.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 

 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่  26 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62, 28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 76,900.- 

วนัที ่  18-25 ม.ค. 62 62,888.- 

วนัที ่  6-13 ก.พ., 22 ก.พ.-1 ม.ีค. 62 62,888.- 

วนัที ่  8-15, 22-29 ม.ีค. 62 62,888.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. มลิำน – Fox town outlet – หมูบ่ำ้นแองเกิล้เบริก์ ✈ O O TERRACE 

3. หมูบ่ำ้นแองเกิล้เบริก์ – ยอดเขำทติลสิ – ลเูซริน์ – ดจิอง    O X O 
NOVOTEL DIJON 
SUD 

4. ดจิอง – พระรำชวังแวรซ์ำยส ์– ปำรสี – ลอ่งเรอืบำโตมชุ O O O 
BEST WESTERN 
PLUS VELIZY 

5. ปำรสี – ประตชูยันโปเลยีน – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง O O X 
BEST WESTERN 
PLUS VELIZY 

6. ปำรสี – ยำ่นมงมำรต์ – มหำวหิำรนอเตรอดำม – OUTLET O O X 
BEST WESTERN 
PLUS VELIZY 

7. ปำรสี – สนำมบนิ O ✈ ✈  

8.   กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประต ู2เคานเ์ตอร ์D สำยกำร

บนิไทย (TG) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

วนัที ่2: มลิาน – Fox town outlet – หมูบ่า้นแองเก ิล้เบริก์ 

00.35 น. ออกเดนิทำงสูม่ลิำนดว้ยเทีย่วบนิ TG 940 

07.10 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 6 ชั๋ว

โมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มนีำคม 2562) น ำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร จำกนัน้เดนิทำงสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้่ำ เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของ

โลก น ำท่ำนถ่ายรูปดา้นนอกของมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่สรำ้งดว้ย

ศลิปะแบบนโีอโกธคิ ผสมผสำนกนั ชมควำมงดงำมอนัน่ำอศัจรรย ์ ของสถำปัตยกรรมแบบตะวันตกสมยั

ฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร น ำท่ำนชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ซึง่นับว่ำเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงำม หรูหรำและเก่ำแกท่ีส่ดุในเมอืงมลิำน อนุสำวรยี ์ของกษัตรยิ์



 

 

วคิเตอร ์เอ็มมำนูเอล ที ่2 ผูร้เิร ิม่กำรรวมชำตหิวัเมอืงตำ่งๆในอติำล ีและอนุสำวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยคุ

เรเนซองสอ์กี 1 ทำ่น คอืลโีอนำรโ์ด ดำรว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณ ดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำลำ่   

กลางวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

 น าท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตั ้งอยู่ทำงใตข้องประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นเอ๊ำทเ์ลทใหญ่ซึง่เป็นศูนยร์วมรำ้นคำ้กวำ่ 160 รำ้น เชน่ แว่นตำ ผลติภัณฑเ์ครือ่ง

หนัง รองเทำ้ กระเป๋ำ อุปกรณ์กฬีำ แฟชั่นแบรนดแ์นมชือ่ดังอำท ิเชน่ Salvatore Ferragamo, D&G, 

Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, 

Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่น ๆ อีกมำกมำย จำกนั้น

เดนิทำงเขำ้สูห่มูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตัง้อยูเ่ชงิขนุเขำทีส่วยงำมมรีะดับอกีแห่งหนึง่

ของเทอืกเขำแอลป์  ผ่ำนเสน้ทำงไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศน์สวยงำมของทุ่งหญำ้ตัด

กบัหมิะอนัขำวโพลนปกคลมุยอดเขำ 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม TERRACE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: หมูบ่า้นแองเก ิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ – ดจิอง    

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภำพอัน

ตระกำรตำไดร้อบทศิทำงตำมเสน้ทำงขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) เขำ้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)

ทีไ่มเ่คยละลำย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนำนกบักำรเลน่หมิะบนลำนสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอยำ่งยิง่ ชม

ทวิทัศนข์องยอดเขำต่ำงๆ ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะอนัขำวโพลนสรำ้งควำมงดงำมใหก้บัขนุเขำเป็นอนัมำก 

ใหเ้วลำท่ำนเดนิขำ้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพำนแขวนที่ตัง้อยู่สูงที่สุดของทวปียุโรป ที่

ควำมสงู 3,041 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล สะพำนมคีวำมยำว 100 เมตร ทำ่นจะไดช้มทัศนยีภำพทีส่วยงำม

ของเทอืกเขำแอลป์ อนัสวยงำมแบบกวำ้งไกลสดุสำยตำ (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพ

อากาศไมเ่อือ้อ านวย) เดนิทำงสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของ

สวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนั้นพำท่ำนชมสงิโตหนิแกะสลกั 

(Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่ง

กลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 

กลางวนั        อสิระอำหำรหลำงวันตำมอธัยำศัย 

บา่ย ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีควำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น า้รอยส ์

(Reuss River) อนังดงำมซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำทีเ่กำ่แก่

ทีส่ดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุมสะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ 

ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้ำ่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ

, นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) 

ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์ันด ีผ่ำนทุ่งรำบอนักวำ้งใหญ่แหลง่ผลติมสัตำรด์ชือ่ดัง 

อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในกำรผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่ำนชมอำคำรบำ้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์โบสถแ์ละ

วหิำรเก่ำแก่ในสมัยยุคกลำง ซึง่มจีุดเด่นคอื กำรมุงหลังคำดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลำย

งดงำม 



 

 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL DIJON SUD  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ดจิอง – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดนิทำงสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ที่

นักท่องเทีย่วอยำกมำเยอืนมำกทีสุ่ด กรุงปำรสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้ำ

สมัยแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของกำรเมอืง กำรศกึษำ บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยำศำสตรแ์ละ

ศลิปะ ท ำใหก้รงุปำรสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ ำคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย เดนิทำงสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

อนัยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยำยในพระรำชวัง) ทีส่รำ้งขึน้ตำมพระรำชประสงคข์องพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 

ภำยในตกแต่งอยำ่งวจิติรอลังกำร ทัง้จติรกรรมฝำผนัง รปูปั้น รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นกำรใช ้

เงนิอยำ่งมหำศำล พำท่ำนชมหอ้งตำ่งๆของพระรำชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ ำพระรำชวัง,ทอ้งพระโรงที่

ตกแตง่อยำ่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวำมยำวถงึ 73 

เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยำโกษำธบิด ี(ปำน) รำชทตูไทยสมยัพระนำรำยณ์มหำรำชเคยเขำ้ถวำยสำสน์ตอ่

พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ ำหรับจัดงำนเลีย้งและเตน้ร ำของพระนำงมำร ี

อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจำ้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระรำชนิีทีต่กแต่งอยำ่งงดงำม, ภำพเขยีน

ปรำบดำภเิษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ย ิง่ใหญ่ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่กรุงปารสี (Paris) 

จากน ัน้น าท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตำมแม่น ้ำแซนที่ไหลผ่ำนใจ

กลำงกรงุปำรสี ชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมอนัคลำสสคิของอำคำรต่ำงๆตลอดสองฝำกฝ่ังแมน่ ้ำ 

เป็นอกีหนึง่ประสบกำรณ์ทีน่่ำประทับใจ 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ปารสี – ประตชูยันโปเลยีน – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำเทีย่วชมควำมงดงำมของมหำนครปำรสี ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีพ่ระเจำ้หลุยสท์ี ่16 และพระนำงมำรอีองตัวแนต ถูกตัดสนิประหำรชวีติโดยกโิยตนิใน

สมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยำว

จำกจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอำสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่

สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มำแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลำท่ำนไดเ้ลือกซือ้สนิคำ้ชัน้น ำบนถนน

ชองป์เอลเิซ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้สุดหรูหรำ สนิคำ้แฟชั่นมำกมำย แลว้น ำถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่ำนคู่นครปำรสีดว้ยควำมสูงถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรำ้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคำเดโร่ 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 



 

 

บา่ย น ำทำ่นเขำ้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวำมเป็นมำและจัดแสดง

วธิกีำรผลติน ้ำหอมในปัจจุบัน ของโรงงำนผลติน ้ำหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้ำหอมอันโด่งดัง ที่มี

แหล่งผลิตตน้ก ำเนิดมำจำกเมือง Grasse เมืองที่ไดช้ื่อว่ำเป็นเมืองหลวงของโลกน ้ ำหอม โดย

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ก่อตัง้ขึน้มำในปี 1983 ตัวอำคำรเป็นทีอ่ยู่เดมิของ นโปเลยีน โบนำปำรต์ที ่3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งรำวเกีย่วกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน ้ำหอมตัง้แต่สมัย

อดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลำ่เรือ่งรำวกำรผสมผสำนกลิน่น ้ำหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหำก

ทำ่นมองหำของฝำกจำกปำรสีทีไ่มเ่หมอืนใคร ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้น ้ำหอมจำกโรงงำนของ Fragonard 

ไดโ้ดยตรงตำมอัธยำศัย จำกนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคำ้แฟชัน่รำคำถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free 

Shop) อำท ิเชน่ เครือ่งส ำอำง น ้ำหอม นำฬกิำหรอืกระเป๋ำ จำกนัน้พำท่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศทีเ่ต็ม

ไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจำกทั่วทกุมมุโลกในหำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ใจกลำงกรงุ ปำรสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรอืท่ำนสำมำรถเลือกซือ้สนิคำ้ของสวสิจำกรา้น Bucherer รำ้นดังของ

สวสิ ทีม่สีำขำเปิดอยูใ่จกลำงกรงุปำรสี โดยมสีนิคำ้มำกมำย อำทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 

นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่       อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย       

ทีพ่กั       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: ปารสี – ยา่นมงมารต์ – มหาวหิารนอเตรอดาม – OUTLET 

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยำ่นศลิปินมำกว่ำ 200 ปีแลว้ สัมผัสกบัมนตเ์สน่ห์

และกลิน่อำยของวันวำนทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปำรสีจำกดำ้นหนำ้บันได

ของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิำรสขีำวทีเ่ป็นสัญญำลักษณ์อันโดดเด่นของ

ปำรสี แลว้เชญิส ำรวจรำ้นกำแฟ หรอืชมเหล่ำศลิปินทีว่ำดรูปอยูใ่กล ้ๆ  ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่

ปารสี (Notre-dame de Paris) อำยกุวำ่ 800 ปี เป็นมหำวหิำรสถำปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ำมเลศิ 

โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนำ้ทรงเหลีย่มและยอดปลำยแหลมบนหลังคำวหิำรสูงจำกระดับพืน้ดนิถงึ 96 

เมตร เป็นสถำนทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่ำงพระเจำ้หลยุสท์ี ่16 กับพระนำงมำร ีอังตัวเนตต ์และ

ยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย  

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่Chic Outlet La Vallee Village ใหเ้วลำทำ่นอสิระเพือ่ชอ๊ปป้ิงที ่OUTLET  

ขนำดใหญท่ีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นม ใหเ้ลอืกมำกมำยอำท ิ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 และอืน่ๆอกีมำกมำย 

ค า่      อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย       

ทีพ่กั      เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: ปารสี – สนามบนิ 

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 

 

08.30 น. น ำคณะเดนิทำงสู่ เพือ่ใหท้่ำนมเีวลำในกำรท ำคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลำในกำรเลอืกซือ้

สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

12.30 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 

วนัที ่8: กรงุเทพ 

06.00 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตุสดุวสิยัทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  

หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 



 

 

 
โปรแกรม :  Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 8 วนั 5 คนื    
โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :    26 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 

     28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62 

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไืมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  43,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
                                

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   18-25 ม.ค. 62  

6-13 ก.พ., 22 ก.พ.-1 ม.ีค. 62  

8-15, 22-29 ม.ีค. 62  

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 62,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,888.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 62,888.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,888.- 

ราคาทวัรไืมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  38,888.- 



 

 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ ำนวนวัน และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

4. คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คำ่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

          คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำย

กำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอื

ของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน  3 วันนับจำกวันจอง  



 

 

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยันวำ่กรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็น

หมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหวำ่งยืน่วซีำ่ หรอื กอ่นเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพือ่

วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซี่ำที่ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำร

พจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้ง

ขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรณุำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำร

เรยีกเก็บคำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอน

เวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 



 

 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไป    

     ช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่ 

    สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำงบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 



 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4.5 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน, วันลำ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร



 

 

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำรฝำก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีำ่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

  

 



 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชำตปัิจจบุัน ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง



 

 

สถำบันศกึษำ  

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 



 

 

 

 

 
 


