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รหสัโปรแกรมทวัร ์ IT_SWIT_FR_8D-TG-W07 

 

  TG SUPER PROMOTION 2016  
อิตาลี สวิส ฝรัง่เศส 8 วนั 

มิลาน-เวนิส-ทะเลสาบลเูซิรน์-ยอดเขาทิตลิส-ดิจอง-ปารีส 
 

ก าหนดเดินทาง : 61,900- 2-9 พ.ค. / 18-25 พ.ค.59     
วนัแรก   กรงุเทพฯ  
21.00 น. นัดพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์D ประตู 2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่จาก ทางบรษิัทฯ อํานวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ
ต่างๆ 

 

วนัท่ีสอง  มิลาน (อิตาลี) – เวนิส 
00.35 น บินตรงสู่สนามบินมาลเปนซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 940  

(มอีาหารรอบดกึและอาหารเชา้บรกิารบนเครือ่ง) 
07.10 น เดินทางถึงสนามบินมาลเพนซ่ามิลาน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัของอติาล ี
กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อนําท่านขา้มเรอืสู่ฝัง่จตัุรสั

เซนต์มารค์ St .Mark Square หรอืซานมารโ์ค ชุมชนทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเวนิส นําท่านเดนิชม
สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชมพพิธิภณัฑด์อรจ์   ชมวิหารเซนต์
มารค์ ทีโ่ดดเด่นดว้ยการตกแต่งด้วยศลิปะยุคโมเสส นําท่านเดนิลดัเลาะไปตามซอกเลก็ซอก
น้อย เพื่อชม สะพานริอลัโต ทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของเวนิส ท่านอาจใช้
เวลาเดนิเล่นช้อปป้ิงสนิค้าชื่อดงัของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน -หน้ากากคาร์นิวลั-ของที่
ระลกึต่างๆ หรอือาจทดลองนัง่เรอืกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเลก็คลองน้อยแห่งเมอืงเว
นิส หรอืนัง่จบิกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชวิๆกบัรา้นกาแฟทีม่อียูก่ลางจตุัรสัเซนตม์ารค์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพ้ืนเมือง  
  น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม AMBASCIATORI หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม  เวนิส – มิลาน – ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองมิลาน เมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ี นําท่านถ่ายรปู

ดา้นนอกของ มิลานดโูอโม หรอื มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน ทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนี
โอโกธคิอยา่งสวยงาม อกีทัง้ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของเมอืงมลิาน อาท ิ
แกลเลอร ี วคิเตอรเ์อม็มานูเอล หา้งสรรพสนิคา้เรเนซานเต ้ และรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย มี
เวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงชมเมอืง หรอืถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์องลโิอนารโ์ด ดาวนิซ ี
อนุสาวรยีข์องกษตัรยิว์คิเตอร ์เอม็มานูเอลที ่2 กษตัรยิ ์ผูร้วบรวมก่อตัง้ประเทศอติาล ี

กลางวนั  ไม่มีบริการอาหารกลางวนั เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการเดินชมเมืองหรือช้อปป้ิงมากข้ึน 
14.30 น. นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนอติาล-ีสวสิฯ สมัผสับรรยากาศของทุ่งหญา้ ภเูขา และทะเลสาบที่

สวยงามตลอดเสน้ทางการเดนิทางเพื่อเดนิทางสู่ เมืองลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบ
แห่งสีส่หพนัธรฐั ชื่นชมบรรยากาศทีส่วยงามตลอดการเดนิทาง  
น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม Grand Europe Hotel หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารพ้ืนเมือง ณ.ภตัตาคารในโรงแรม 
วนัท่ีส่ี   ลเูซิรน์ – ยอดเขาทิทลิส – ดิจอง (ฝรัง่เศส) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม เมืองลูเซิรน์ เมอืงท่องเที่ยวชื่อดงัของสวสิ แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียสิ์งโต 
สะพานไม้คาเปลบรคุ ทะเลสาบลูเซริน์ที่สวยงาม 3 แลนด์มารค์ที่ส าคญัของเมอืง ก่อนให้
เวลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพของสวสิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองแองเกลเบิรก์ 
ชื่นชมทศันียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเช้าหรอืเคเบลิคาร์ ให้ท่านได้มี
โอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด6-8ท่ีนัง่ต่อด้วย
กระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมุนรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่าน
จะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆในแบบ 360 องศา  จนถงึบน ยอดเขาทิตลิส ทีค่วามสูงถงึ 3,020 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นชม ถ า้น ้าแขง็ ให้เวลาท่านสนุกกบัเล่นหมิะ ถ่ายรูป ชื่นชมกบัววิสวยๆอย่าง

เตม็ทีก่่อนเดนิทางลงจากเขา เพื่อเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ ประเทศฝรัง่เศส สู่ เมืองดิจอง 
เมอืงส าคญัแห่งแควน้เบอรก์นัด ีเป็นแหล่งปลกูองุน่ และผลติไวน์ชัน้ด ีอกีแห่งของฝรัง่เศส  
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 น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม Holiday inn Dijon Hotel หรือเทียบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารพื้นเมือง ณ.ภตัตาคารในโรงแรม 
 

วนัท่ีห้า  ดิจอง – ปารีส-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น ้าแซนต์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส  ทีม่นีักท่องเทีย่วมาเยอืน
มากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวตัิศาสตร์ที่ยาวนาน ศลิปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
แฟชัน่แบรนดเ์นมทีท่นัสมยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
บ่าย น าท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริม่จากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล บรเิวณหน้าโรงเรยีน

การทหารและจตุัรสัทรอคาเดโร ถ่ายรปูกบั ประตชูยัแห่งจกัรพรรดินโปเลียน , ผ่านชม ถนน
ชองป์ส เอลิเซ่ส์ ถนนสวยสายนี้ประกอบไปด้วยย่านการค้า โรงละคร คาเฟ่ และรา้นค้า
หรูหรา สองข้างทาง ผ่านชม จตุรสัคองคอรต์ ที่ตัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลุกซอร์ใน
อียปิต์ และจุดประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางโจเซฟิน ถ่ายรูปกับ โดมอินวาลิด 
สถานทีเ่กบ็พระศพพระเจา้นโปเลยีน น าท่านลงเรือบาโตวม์ุชเพื่อชมความสวยงามของสอง
ฝัง่แม่น ้าแซนต์ก่อนน าท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรพพสนิคา้ เลอืกซือ้สนิคา้ทัว่ไป หรอืสนิคา้แบรนด์
เนมดงั หลุยสว์ติตองค ์แอรเ์มส ชาเนล ลองชอม ฯลฯ อยา่งเตม็ที ่

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารไทย  
ก่อนน าท่านกลบัเข้าท่ีพกั โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก  ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายส ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ เพื่อนําท่านเข้าชม ภายในของพระราชวงัแวร์ซายน์ 
พร้อมฟังบรรยายจากมคัคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวตัิและความหมายของ
ผลงานศลิปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดนิผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่
สวยงาม สถานทีพ่ระยาโกษา ทูตเอกจากอยุธยาเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ที ่14 และยงัเป็นหอ้งที่
เซน็สนธสิญัญาแวรซ์ายน์หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นภายในพระราชวงัและ
อุทยานดา้นหลงั นําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรงุปารีส 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 บ่าย ช่วงบ่ายนําท่านช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมในห้างสรรพสนิคา้ชื่อดงัของปารสี รวมทัง้รา้นค้าอกี
มากมายยา่นโรงละครโอเปรา่ของปารสี   

ค า่  ไม่มีบริการอาหารค า่ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี 
 น าท่านเดินทางกลบัเข้าท่ีพกั โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็ ปารีส – สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อผ่านขัน้ตอนการทาํคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสารตรวจหนงัสอื
เดนิทางเพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

12.30 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 931 บินตรงสู่กรงุเทพฯ (มอีาหารกลางวนัและอาหารเชา้
บรกิารบนเครือ่ง) 

 

วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ  
06.00 น.  เดินทางถึงกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ี

ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการ 
             

            เดินทางวนัท่ี  2-9พ.ค. /18-25พ.ค.59   
พกัห้องคู่ท่านละ   61,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ      9,000 บาท 
 

*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
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  ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ 
จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรุณาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็นทวัร ์

ราคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษสีนามบนิ และภาษน้ํีามนั) ใหก้บัสายการบนิ
ไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะทาํการยื่นวซี่า ซึง่จะทาํการยื่นวซี่า ล่วงหน้า 
1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชาํระค่าเปลีย่นชื่อและค่าภาษน้ํีามนัที่
ปรบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิใหย้ืน่ และตอ้งชาํระค่าวซี่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การชาํระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

ทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้ง
นําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบตัร
โดยสารและทาํการยื่นวซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทาํการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน // ปารสี -กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัเดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่

 2 ธ.ค.58 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 800 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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1. เอกสารส่วนตวั 

* หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ่ากว่า 6 เดอืน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้นไป)  
 

** ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอรต์เพียงเล่มปัจจบุนัเท่านัน้  
ในกรณีท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในทุกกรณี ** 
** ในส่วนของพาสปอรต์เก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นท่ีเคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจบุนั  

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอรต์และหน้าวีซ่า 
แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพิจารณาวีซ่า ** 

 

หลกัฐานการยืน่วีซ่าสถานทตูฝรัง่เศส 
***ย่ืนวีซ่าฝรัง่เศส การแสดงตวัเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น TLS FRANCE*** 

หมายเหต ุหา้มมใิหใ้ส่คอนแทคเลนส ์ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนสส์ ีคอนแทค
เลนสบ์ิก๊อายส ์ในระหว่างการทําการจดับนัทกึขอ้มลูทางชวีภาพ (ไบโอเมตรกิซ)์ 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูฝรัง่เศสไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พาํนกัหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณลีกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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 * รปูถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รปู  ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. และ
ฉากหลงัตอ้งเป็น สขีาวเท่านัน้ (ไมส่วมแว่นตา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* สาํเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจาํตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดท้ัง้เบอรบ์า้น
เบอรม์อืถอื 
* สาํเนาสตูบิตัร (ในกรณทีีอ่ายยุงัไมค่รบ 20 ปีบรบิูรณ์ต้องแนบมาดว้ย) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ
จากศนูยแ์ปล 
* สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปล 
* ใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้ม)ี ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปล 
* สาํเนาบตัรขา้ราชการ 
 

2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรณุาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “  
     แทนการใชช้ื่อของแต่ละสถานทตู) 

 
* พนักงานบริษทั         : ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถานทีท่าํงาน (เป็นภาษาองักฤษตวัจริง)  

ระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวนัเริม่ทํางาน  
* ข้าราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองตําแหน่งจากหน่วยงานต้นสงักดั (เป็น

ภาษาองักฤษตวัจริง) ระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวนัเริม่
ทาํงาน 

* กรณีเกษียณอายุ  : ใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ  
* เจ้าของบริษทั  : ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั , หนงัสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้ส่วน (คดั 

ส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า) ต้องแปลเป็น
ภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปล 
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 * เจ้าของร้านค้า : ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 ต้องแปลเป็น
ภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปล 

* ประกอบอาชีพอิสระ : พมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตวัจริง) ระบุรายได้
ต่อเดอืน,วนัเริม่งาน,ตําแหน่ง พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตวัเอง เช่น 
ภาพถ่าย,สญัญาเช่า,ใบเสรจ็แสดงการซือ้ขาย,เอกสารการเสยีภาษ ี

* นักเรียน/นักศึกษา  : ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจริง) ระบุ
ชัน้เรยีน  

 

หมายเหต ุ(เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า) 
 

3.หลกัฐานการเงิน 
* ใช้ ส าเนา สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ กรณี

ท่ีเป็นสมดุบญัชีท่ีมีเลขท่ีประจ าเล่มทุกหน้า อาทิเช่น ธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกรงุไทย หรือธนาคาร
กรงุศรี เป็นต้น แต่หากเป็นของธนาคารท่ีในสมดุบญัชีแต่ละหน้าไม่มีหมายเลขประจ าเล่ม ขอให้
ออกเป็น STATEMENT โดยขอให้ธนาคารออกได้ ย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 6 เดือน และปรบัยอดวนัท่ีให้เป็น
ปัจจบุนัท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ ในแต่ละหน้าของ statement จะต้องมีช่ือเจ้าของบญัชีและเลขท่ีบญัชีก ากบั
ทุกหน้าด้วย (เน่ืองจากมีผูเ้คยกระท าการปลอมแปลง) 

* กรณทีีเ่ป็นสมดุบญัชทีีร่ะบุไวข้า้งตน้หรอืในหน้าสมดุมหีมายเลขเล่มกํากบั ใหถ่้ายสาํเนา ทุกหน้า และ
ปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจบุนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้และถ่ายนําเนายอ้นหลงัไปไมต่ํ่ากว่า 6 เดอืนนบัจาก
ปัจจบุนั พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

* หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรณุาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบั
ตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

* กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชี
เงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 

* กรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย  แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมดุบญัชี
การเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิ
มากกว่าจะตอ้งทําจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์
อกัษรดว้ย 

(*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัในการย่ืนวีซ่าทุกกรณี ***)  
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 4.กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี 
* เดก็อายตุํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัท่านใดท่านหนึ่ง  

จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจาํนงในการอนุญาต
ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอ้ํานวยการ
เขตลงลายมอืชื่อและประทบัตราจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

* กรณบีุตรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการปกครองบุตร 
และเอกสารการหย่ารา้ง โดยมขีอ้ความระบุว่า “มอีํานาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว” 

**************************** 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศฝรัง่เศส 

 (กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                           หมา้ย(คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีาํนาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ทีอ่ยู่ / อเีมลข์องผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปัจจุบนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันักเรยีน/นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 
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  ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการดาํรงชพีระหว่างการเดนิทางและพาํนกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการดาํรงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการดาํรงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ชาํระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้                ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพาํนกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้                ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)                 อื่นๆ (โปรดระบุ)   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


