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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงมลิาน              (-/-/-)      

06.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

09.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR831 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร*์* เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

15.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่QR117 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลีาโน (Milano) ประเทศอติาล ี(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและ

เป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบาร์ด ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์ค าว่า 

"Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่กลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะ

เดยีวกบันวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Idea Hotel Milano San, Milan, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์

เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- ปิอซัซา่ เดลลา สกาลา - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้– ประตชูยัแหง่เมอืง

มลิาน - เมอืงลูเซริน์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์                             (B/-/-)      
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ยิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจ่ัตุรัสกลางเมืองมลิานเปรียบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมลิาน 

เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต์ปีเตอรท์ีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงวาตกินัเท่านัน้ ** คา่บตัร

เขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ 

ประมาณ 400 บาท (THB) ** 

น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นศูนย์การค่าที่สวยงาม 

หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมลิาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II 

Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหิวัเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คือ อนุสาวรยี ์

ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที่อยู่ในบริเวณดา้นหนา้ของ ปิอซัซ่า 

เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello 

Sforzesco) เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นทีพ่ านักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษที ่15 

คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza) ผา่นชม ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาติ เพื่อเป็น

อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิฯทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792  

 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chape Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) 

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 

โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงามโดยรอบตาม

อัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต , เครือ่งหนัง , มดีพับ , 

นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex , Omega , Tag Heuer เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Luzern City, Lucerne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงลูเซริน์ – เมอืงกรนิเดลวลัด ์– สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์- น ัง่รถไฟไต่เขา พชิติยอดเขาจุงเฟรา - สถานรีถไฟ

คลาย ไชนเ์ด็กซ ์- สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็ง - ลานสฟิงซ ์- สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ - 

น ัง่รถไฟไตเ่ขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รุนเนนิ - สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์- เมอืงเลาเท

อรบ์รุนเนนิ เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส                           (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่

สวยงาม ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดลวลัด ์(Grindelwald Station) น าทา่น น ัง่รถไฟไต่

เขา พชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี โดยเปลีย่นขบวนรถไฟที ่

สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station) เมื่อปี ค.ศ. 2001 องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา 

เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญ ่ถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่

อยู่สงูทีส่ดุในยุโรป สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร และ ลานสฟิงซ ์(Sphinx 

Terrace) จุดชมววิทีสู่งทีส่ดุในยุโรปทีร่ะดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิฯ สัมผัสกับ

ภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและสนุกสนานกบักจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดย

ทีท่ าการไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปไปหาคนทีท่า่นนึกถงึในช่วงเวลาทีด่ีทีสุ่ด ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ

จุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch Top of Europe) เพือ่ น ัง่รถไฟไตเ่ขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานรีถไฟเลาเทอรบ์

รุนเนิน (Lauterbrunnen Station) โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ (Kleine Scheidegg 

Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เดนิทางถงึ เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนนิ (Lauterbrunnen) เป็นหมู่บา้นในรัฐแบร์

นของประเทศสวติเซอร์แลนด์ ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชัน ดว้ยทัศนียภาพที่สวยงามจงึเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง 

หมู่บา้นเลาเทอรบ์รุนเนนิเป็นทางผา่นไปยังจุดทอ่งเทีย่วต่างๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร ัง่เศส (France) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) ประเทศ

ฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอร์กนัด ีผา่นทุง่ราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดังและไวน์ชัน้เลศิอ ีระหว่างทางผา่น

ชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แก่ในสมัยยุคกลางซึง่มจุีดเด่น คือการมุงหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสด

จัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Campanile Dijon Centre - Gare, Dijon, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดจิอง - เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท                          (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) เมอืง

ทีม่ีมนต์เสน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบัน เมืองปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะท าใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก หรอืเมอืงทีใ่ครก็ต่างใฝ่ฝันถงึ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 หากจะ

เรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาว ภายใน และ ภายนอก

ตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น า

ทา่นเขา้ชม หอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง , ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง , หอ้งอพอลโล 

, หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

แหง่กรุงศรอียุธยา เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม , 

ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดนิโปเลียนที่ยิง่ใหญ่ , หอ้งวีนัสส าหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดนิทางมาไดพ้ักก่อนเขา้เฝ้า 

รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพ่ักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรอียุธยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งนี้แตกต่างจากหอ้งอื่นๆคือ

บนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพธิสี าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ย

ภาพวาดเทพีไดอาน่าทีข่นานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว์” เป็นตน้ อีกส่วนหนึ่งทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคือ สวนแวร์ซายส ์ที่ถอืว่า

ยิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถงึ 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทั่ง

ทะเลสาบจ าลอง มรูีปปัน้ของสตัวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผนัเปลีย่นไปตามแต่ละฤดูกาล 

จงึท าใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยังวมิานจักรพรรดทิีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เอาทเ์ล็ท

ขนาดใหญ ่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 และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงปารสี - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงปารสี ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                         (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงปารสี ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้น ีท้่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) ชื่อเดมิ ยูโรดสินีย์รสีอร์ต (Euro Disney Resort) เป็นสวนสนุกและสถานพักตาก

อากาศตัง้อยู่ใน Marne-la-Vallée ซึง่เป็นเมืองใหม่ทางตะวันออกห่างจากใจกลางเมืองปารสีออกไปประมาณ 32 กโิลเมตร เป็น

สวนสนุกทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุในทวปียุโรป เจา้ของคอืบรษัิทเดอะวอลตด์สินีย ์ผา่นการดูแลโดยบรษัิทยูโรดสินีย ์เอส.ซ.ีเอ. ขนาด

รสีอร์ตมีพื้นทีถ่งึ 4,800 เอเคอร ์(19 ตารางกโิลเมตร ) มีสวนสนุก 2 แห่งคือ ดสินียแ์ลนด์พาร์ก เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 12 เมษายน 

ค.ศ. 1992 และวอลตด์สินียส์ตูดโิอสพ์ารก์ เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี ค.ศ. 2002 สวนสนุกแหง่นี้เป็นสวนสนุกของดสินียแ์หง่ทีส่องทีเ่ปิด

ใหบ้รกิารนอกสหรัฐฯหลังการเปิดใหบ้รกิารของโตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ต เมื่อปี ค.ศ. 1983 ** ค่าบตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก และ 

ผูใ้หญ ่เร ิม่ตน้ ท่านละ ประมาณ 79-100 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 4,000 บาท (THB) 

ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั ของแตล่ะชว่ง 

แตล่ะเทศกาลได ้** 

- พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Musée du Louvre) หรอืในชือ่ทางการว่า the Grand Louvre เป็นพพิิธภัณฑ์ทางศิลปะตัง้อยู่ใน

เมืองปารสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภัณฑล์ูฟวร์เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ีชือ่เสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีส่ดุ และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ได ้

เปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมัยราชวงศก์าเปเซยีง ตัวอาคาร

เดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวน

มากกว่า 35,000 ชิน้ จากตัง้แต่สมัยกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่19 อย่างเชน่ ภาพเขยีนโมนาลซิา , The Virgin and Child 

with St. Anne , Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอ

นทอีอก ในปี พ.ศ. 2549 พพิธิภัณฑล์ูฟวรม์ผีูม้าเยี่ยมชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุใน

โลก และยังเป็นสถานทีท่ีม่ีนักท่องเทีย่วมาเยือนมากทีส่ดุในเมืองปารีส รูปประตมิากรรมหนิอ่อนวีนัส ของมโิล (Venus de Milo) 

ถกูเพิม่มาจัดแสดงในรัชสมัยของพระเจา้หลุยสท์ี ่13 พรีะมดิแกว้ของพพิธิภัณฑล์ูฟวรอ์อกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจนี-

อเมรกินั กอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึง่ในโครงการทีร่เิริม่ของประธานาธบิดฟีร็องซวั มแีตร็อง เพือ่ใชส้อยเป็น
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ทางเขา้หลักของพพิธิภัณฑ์ โดยผูเ้ขา้ชมจะตอ้งเขา้ผ่านล็อบบีใ้ตด้นิ ทีอ่ยู่ใตฐ้านพีระมดิ โดยโครงการถดัไปคือพีระมดิกลับหัว 

หรือ The Inverse Pyramid (La Pyramide Inversée) ซึง่เป็นพีระมดิแกว้เช่นเดียวกัน ทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากใตด้นิ โดยฐาน

พรีะมดิจะอยู่บนพืน้ผวิระดับถนน ซึง่โครงการนี้เสร็จสมบรูณ์ในปีค.ศ.1993 พพิธิภัณฑล์ูฟวร์ ถอืเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝร่ังเศส 

โดยตัง้แต่ปี ค.ศ. 2003 ไดม้ีความพยายามท าการแปรรูปขึน้ โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจาก 

75% เหลอืเพยีง 62% ในปี ค.ศ. 2006 โดยภาพยนตรช์ือ่ดังจากนวนยิายเรือ่ง ดาวนิชีโ่คด้ ของแดน บราวน์ ** คา่บตัรเขา้ชม

ส าหรบัเด็ก และ ผูใ้หญ ่เร ิม่ตน้ ท่านละ ประมาณ 15-20 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 800 

บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั 

ของแตล่ะชว่ง แตล่ะเทศกาลได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงปารสี - ล่องเรอืบาโตมุช ชมแม่น า้แซน - หอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี่ 3 - ลานประวตัศิาสตร ์จตัุรสั

คองคอรด์ - ชองป์ เอลเิซ่ - ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- หา้งแกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์- ยา่นเลอ มาเร่ส ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล เมอืงปารสี 

ประเทศฝร ัง่เศส -  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                                 (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรอืบาโตมุช ชมแม่น า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส ดว้ยความสูงถงึ 

1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

น าท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผา่นแม่น ้าแซน เชือ่มต่อ

ทัง้สองฝ่ังแม่น ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกบัฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกนั โดยไดถ้กูกล่าวขานว่าเป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะ

ชัน้เลศิ และหรูหราทีส่ดุในปารสี โดยในปัจจุบนัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝร่ังเศส 

น าทา่น ผ่านชม รอบเมืองปารสี ลานประวตัศิาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และ

พระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชีวิตโดยกโิยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลเิซ ่
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(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de 

triomphe de l'Étoile) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึเอาสเ์ตอร์ลทิซ ์ในปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836  

น าทา่น ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ีชือ่เสยีง เก่าแกท่ีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก เปิดให ้

เขา้ชมเมือ่ปี ค.ศ.1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่

ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona 

lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The 

Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรอืร่องรอยอารย

ธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟร์จะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุด

ยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไปถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่ีอยู่ในภาพยนตรเ์รื่อง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์

นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีิทรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑ์

ลูฟร์เป็นสถานทีม่ีนักท่องเทีย่วมาเยือนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน (ค่าบัตรเขา้พิพธิภัณฑล์ูฟร์ ประมาณ 1,000 บาท ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ประเภทของบตัร)  

น าท่านเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น ารุ่นใหม่

ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมืองปารีสแห่งนี้ หรอืท่านสามารถเลือก

ซือ้สนิคา้ของสวสิเซอร์แลนด์จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิเซอร์แลนด์ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเลอ มาเร่ส ์(Le Marais) ทีไ่ดรั้บการเรยีกขานว่าเป็นย่านทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุในเมอืงปารสี ตามทอ้งถนน

และอาคารบา้นเรือนในละแวกนี้ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมือนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่าง

ครบถว้น หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหารฝร่ังเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรี่โฮมเมดตกแต่งเก๋ๆ 

รา้นแฟชัน่น าสมัยสุดชคิ รา้นขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม ทีส่ าคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นี้เพื่อเดนิทางไปเทีย่วชม

หอศลิป์ พพิธิภัณฑม์ากมาย และแหล่งชอ้ปป้ิงน่าสนใจไดอ้กีมากมาย 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(Basilique du Sacré Coeur) หรือทีรู่จ้ักกนัในนาม มหาวหิารพระ

หฤทัยแห่งมงมาทร์ ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร์ (Montmartre) บนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดของเมืองปารีส ถงึจะเรียกว่ามหาวหิารหากแต่

ลักษณะคลา้ยกบัปราสาทอันโอ่อ่าสขีาวมากว่า อกีทัง้รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ทีดู่วจิติรบรรจงและมี
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เอกลักษณ์แตกต่างจากสิง่ก่อสรา้งอื่นๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมืองปารีสแลว้ ยังนับเป็น

อนุสาวรยีข์องทัง้การเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทีเ่ห็นเกดิจากวัสดุกอ่สรา้งทีท่ าจากหนิปนูประเภททราเวอร์ทนีทีท่ าใหค้ง

ความขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนต่อภูมอิากาศต่างๆไดอ้ย่างด ีภายในหอ้งโถงใหญถ่อืว่าเป็นอกีหนึง่จุดไฮไลทข์องทีน่ี่ ซ ึง่เป็น

ภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคทีใ่หญท่ีส่ดุของฝร่ังเศส รวมไปถงึดา้นบนสดุทีม่ลีักษณะเป็นโมที ่เป็นจดชมววิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของปารสี 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท า

คนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR038 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย                                                      (-/-/-)      

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR838 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

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 

31MAY QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

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

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทวัร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญกอ่นออกบตัรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 
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 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 39 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,560 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 
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2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีซา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัจ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซี่ามากอ่น แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยื่นว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซี่าจะด าเนนิการใหด้ีทีส่ดุทีจ่ะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยื่นวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 
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7. กรณีทีท่่านมีวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกบัคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมีวซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่ีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซา่ชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า 

สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยื่นค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื



- 15 - 
 

  

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มีอายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัว

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งย ืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 
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** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
สถานที ่: ศนูยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติ ี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุ่งหนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบ

อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยู่ทางดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

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

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ............................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

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

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 


