
 
 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

วนัที ่1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย ์โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัที ่2 โรม (อติาล)ี • นครรัฐวาติกนั • มหาวหิารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • น า้พุเทรวี ่• บันไดสเปน • ปิซ่า  
       ( - / กลางวนั / เยน็ ) 

00.01 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี TG 944 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) 

** ส าหรับพเีรียดตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. 63  เทีย่วบินที ่TG 944 
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.20 น. บินถึงกรุงโรม เวลา 06.50 น. ** 

 
 
 



 

นาํท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจกัรท่ีอยู่ในกรุงโรม ถือเป็น
ศูนยก์ลางของคริสตศ์าสนิกชน นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นท่ีประทบัของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีสําคญั นาํท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (ST. PETER’ SQUARE) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ 
เบอร์นินี อีกหน่ึงประติมากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได ้จตุัรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 
คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ์ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัท่ีมี
ต่อประเทศในยโุรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

จากนั้นนาํท่านเก็บรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณดา้นนอก กบัความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 
ตน้แบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโรมนั โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM) หรือช่ืออยา่ง
เป็นทางการวา่ ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างข้ึนในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอยา่งเป็น
ทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมยัพระเจา้ไททสั เป็นสนามกีฬาท่ีจะเป็นการประชนัการต่อสู่ระหว่างเหล่านกัรบ
กลาดิเอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบัสัตวดุ์ร้าย เช่น สิงโต ชา้ง แรด เป็นตน้ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซ่ียมทาํให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พนัธ์ุเลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบ

อฒัจนัทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งน้ียงัถือวา่เป็นการผลิตซีเมนตแ์ห่งแรกๆ ของโลกอีกดว้ย 

 
ถดักนัไม่ไกลพาท่าน ผ่านชม โรมันฟอร่ัม 
(ROMAN’S FORUM) อดีตศูนยก์ลางทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั 
โดยบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีตั้งของประตูชยั 2 แห่ง 
ท่ีเป็นต้นแบบของฝร่ังเศส นั่นคือ ประตูชัย
คอนสแตนติน สร้างข้ึนในคร้ังท่ีพระเจา้คอนส
แตนตินไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทียส 
และประตูชัยไททสัท่ีสร้างข้ึนหลงัจากได้รับ



 

ชยัชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81 
จากนั้นนาํท่านชมความงามของ น ้าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ท่ีมกักล่าวกนัวา่เป็นนํ้ าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โลก แต่แท้จริงแล้วนํ้ าพุแห่งน้ีเป็น 1 ใน จุดพกันํ้ าจากสะพานส่งนํ้ าเท่านั้น แต่ด้วยความสวยงามในรูปแบบ
สถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู ่โดยท่ีมาของช่ือนํ้ าพุ
แห่งน้ีนั้นมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวี่ท่ีไดบ้ริจาคพื้นท่ีบริเวณน้ีให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณดว้ยรอบยงัมี
ร้านไอศกรีมเจลาโตร้สเลิศ ของข้ึนช่ือของอิตาลีท่ีมีหลากหลายรส ถดักนัไปไม่ไกล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นาํท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดในยุโรป เช่ือมระหวา่งจตุัรัสส
ปังนา กบัโบสถ์ทรีนิต้ี หากจุดโรแมนติคของปารีสคือหอไอเฟล บนัไดสเปนก็เปรียบไดเ้ช่นนั้น เพราะภาพยนตร์
รักหลากหลายเร่ืองท่ีถ่ายทาํในโรมนั้น ก็มกัจะไม่พลาดท่ีจะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันท่ีบนัไดแห่งน้ี 
นอกจากนั้นยงัมีสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกสรรคอ์ยา่งเต็มท่ี ไม่วา่จะเป็น Gucci, Louis Vuitton, 

Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ตาํหรับ ก็มีร้าน
กาแฟมากมายใหท้่านไดล้ิ้มลอง 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มือ้ที ่1) 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยูใ่นแควน้ทสัคานี เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดี

เก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า  ซากโบราณวตัถุของเมืองท่ียงัหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่ีเคยมี
ความสาํคญัอยา่งมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 11  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มือ้ที ่2) 
ทีพ่กั  HOTEL GALILEI 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  



 

วนัที ่3  ปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ 
   ( เช้า / กลางวนั / เยน็ ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3) 
นาํท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อนัเป็นท่ีตั้ง หอเอนเมืองปิซ่า 
(LEANING TOWER OF PISA) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชั้น ท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนขาว เอกลกัษณ์และสาเหตุท่ีทาํให้
หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกนั้นคือการท่ีตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา 
หอเอนแห่งน้ีแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้างข้ึนไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดิน
ในบริเวณน้ีไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกบัตั้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้ าอาร์โน ทาํให้ดินมีความช้ืนและเหลวกวา่ปกติ จนทาํให้
ตอ้งยติุการก่อสร้างไปกวา่ 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อ ก่อนชั้น
ท่ี 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี 1372 นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที ่4) 



 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ฝ่ังแผน่ดินใหญ่เมือง
หลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  
นาํเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเน
เซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 
เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมาร์โคศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (ST. MARK'S SQUARE) ท่ีจกัรพรรดิ  นโปเลียนยกยอ่งวา่เป็นห้องรับแขก
ท่ีสวยท่ีสุดของยโุรป และยงัเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (SAN MARCO BASILICA) มหาวิหารประจาํเขตอคัร
บิดรเวนิส สร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ซ่ึงหาไดย้ากในปัจจุบนั เน่ืองจากถูกทาํลายไปเกือบหมดส้ิน
ในคร้ังท่ีออกโตมนัเขา้ยึด เป็นท่ีเก็บอฐิันกับวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียท่ีชาวเวนิสนาํมา สําหรับตวัมหาวิหารจะ
เช่ือมกบั พระราชวังดอร์จ (DOGE'S PALACE) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธิคท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของดยุค
แห่งเวนิส และยงัมี หอระฆังซันมาร์โก (ST MARK'S CAMPANILE) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูป
แบบเดิมในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 
 
 
 

 
 



 

ไม่ไกลกนัจะเป็นท่ีตั้งของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุม้โคง้ท่ีเช่ือมระหวา่งพระราชวงัดอร์จ
และเรือนจาํ โดยสาเหตุท่ีไดช่ื้อวา่สะพานถอนหายใจนั้นมีอยูห่ลายเร่ืองเล่า ไม่วา่จะเป็นการถอนหายใจของนกัโทษ
ท่ีกาํลงัเดินผ่านสะพานแห่งน้ีซ่ึงทราบดีว่า แสงอาทิตยท่ี์สาดผา่นเขา้มาจะเป็นแสงสุดทา้ยก่อนท่ีตนใจเขา้เรือนจาํ 
บา้งก็วา่มีคู่รักคู่หน่ึงไดน้ัง่เรือกอนโดร่ามาท่ีบริเวณสะพานแห่งน้ีไดจุ้มพิตกนัและถอนหายใจดว้ยความสุขท่ีรักของ
ตนจะเป็นนิรันดร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แต่เร่ืองท่ีทาํสะพานน้ีโด่งดงัท่ีสุดคงหนีไม่พน้ นกัรักบนัลือโลกแห่งเวนิสอยา่ง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา เป็น

เพียงคนเดียวท่ีสามารถออกจากเรือนจาํแห่งน้ีได ้โดยเร่ืองราวของชายหนุ่มมากดว้ยวาทะศิลป์คนน้ีถูกตีพิมพแ์ละโด่งดงัในปี 1855 

และถูกทาํเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 

 
จากนั้นนาํท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานขา้มคลองหลกัอนัเก่าแก่ท่ีสุดของเวนิส ราย
ลอ้มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ถ่ายภาพกบัจุดชมววิบนสะพาน ท่ีท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ผา่กลางเกาะเวนิส ชมวถีิชีวติกลางสายนํ้าของชาวทอ้งถ่ินท่ีใชค้ลองแทนถนน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :    ราคาทวัร์ไม่รวมค่าน่ังเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจน่ังเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ เพื่อประสานงาน
ให้ได้ ทั้งนีไ้ม่แนะน าให้ท่านติดต่อกบัเรือเองเพือ่ความปลอดภัยของท่าน เน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพเิศษ!! สปาเกต็ตีเ้ส้นหมึกแบบเวนิส (มือ้ที ่5) 

  จากนั้นนาํท่านล่องเรือกลบัข้ึนสู่ฝ่ังเมสเตร้ 
ทีพ่กั  HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 

 



 

วนัที ่4  เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อนิเทอลาเก้น (สวติเซอร์แลนด์)         (เช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6) 
นาํท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองสําคญัทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณ
ท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์าํวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่
และศิลปะ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มือ้ที ่7) 
 

นาํท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หน่ึงในโบสถ์ศริสตส์ถาปัตยกรรมกอธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในวหิารเช่ือกนัวา่มีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงท่ีใชใ้นการประหารชีวิตพระเยซูอยู ่
ตวัอาคารสีขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตร ประกอบดว้ยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูป
ป้ันพระแม่มารียท์าํจากทองสัมฤทธ์ิสูง 4 เมตร บริเวณดา้นหนา้ตกแต่งดว้ยรูปสลกัหินอ่อนท่ีตกแต่งอยา่งประณีต 
มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี ซ่ึงประตูบาน
สุดทา้ยซ่ึงถือเป็นการก่อสร้างท่ีเสร็จสมบูรณ์ไดถู้กประกอบในปี 1965  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

จนกระทัง่ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เมือง
ท่ีอยูท่่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบลอ้มดว้ย 4 ขนุเขา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟชีสฟองดู แบบฉบับสวสิเซอร์แลนด์ (มือ้ที ่8) 
ทีพ่กั  CITY HOTEL OBERLAND หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัที ่5  อนิเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน  • ดิฌง (ฝร่ังเศส)        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่9) 

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ 
(GRINDELWALD) ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์
ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอนั
เป็นจุดเร่ิมต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟ
ราว Top Of Europe ตั้งอยู่ท่ีความสูง 
1,034 เมตร เหนือระดับนํ้ าทะเล ด้วย
ทศันียภาพท่ีเป็นหุบเขา ท่ีมีบ้านสไตล์
สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบทาํให้มีความ
สวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ท่ีคุน้เคย จากนั้นนาํท่านน่ังรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟ
ราวด์ (JUNGFRAUJOCH) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ท่ีคู่ควรแก่การพิชิตเป็นอยา่งยิ่ง และเปิดให้บริการ
อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 1912  เม่ือถึงแลว้ นาํท่านชม อุโมงค์น ้าแข็ง (ICE PALACE) ท่ีเจาะธารนํ้ าแข็ง
ลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมนํ้ าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ท่ี -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม 
อุโมงโลกอลัไพน์ (ALPINE SENSATON) ท่ีจดัแสดงวถีิชีวติ วฒันธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 

 

 

 

 

 

 



 

นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะนาํใหท้่านชม พพิธิภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซ้ือกลบัเป็นไปเป็นของฝากจาก 

ร้านช็อคโกแลตท่ีสูงท่ีสุดในโลก และนาํท่านข้ึนสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 
เมตร ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jungfraujochถือเป็นสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปดว้ยความสูง 3,454เมตรเหนือระดบันา้ทะเลซ่ึงถือเป็นสุดยอดงาน

วศิวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงคภู์เขาในศตวรรษท่ี 19 เลยทีเดียว 

 

เท่ียง  พเิศษ!! บริการอาหารกลางวนับนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิม่กบับรรยากาศของทวิทศัน์สุดอลงัการ (มือ้ที ่10) 



 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายงุฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอีกเมืองท่ีตอ้งแวะชม 
เพราะเป็นท่ีตั้งของ น า้ตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ท่ีสูงกวา่ 300 เมตร ผา่นซอกหนา้ผาลงมาแบบไม่มีส่ิงกีดขวาง 
และเบ้ืองล่างเป็นหมู่บา้นน่ารักๆ ตดักบัทิวเขาท่ีลอ้มโดยรอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามท่ีเต็ม
ไปดว้ยขนุเขาทะเลสาบ และดอกไมป่้า ท่ีสวยสดงดงาม ท่ีจะทาํใหท้่านต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดการเดินทางจนทาํให้ท่าน
หลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ี
มีลกัษณะคลา้ยปารีสอยา่งมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที ่11) 
ทีพ่กั  HOTEL IBIS DIJON GARE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่6  ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น า้แซน           (เช้า/-/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่12) 
นาํท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนด์
เนมดงัมากมายกวา่ 70 ร้าน สัมผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย เช่น Celine, 

Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin 

Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

นาํท่านเขา้สู่ นครปารีส (Paris) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด ณ จัตุรัสทรอกา
เดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใช้เป็นสถานท่ีจดังานสําคญัๆ ของประเทศอยู่หลายคร้ัง แต่โด่งดงัดว้ย
เพราะทศันียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ไดอ้ยา่งไม่มีอะไรมาบดบงั โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีนั้น 
ถือเป็นสัญลกัษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้งตามช่ือของสถาปนิกผูอ้อกแบบ 
กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในงาน แสดงสินคา้โลก ในปี 1889 เม่ือมีภาพยนตร์เร่ืองใดท่ีจะกล่าวถึงปารีส 
ก็จะจะตอ้งมีโครงสร้างเหล็กเจา้ของความสูง 324 เมตร ท่ีเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก แห่งน้ีอยูด่ว้ยเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ดว้ยลกัษณะท่ีแปลกตา สร้างความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้ร้ือทิ้งหลงัจากงานส้ินสุดลง แต่

หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวัเองและลบคาํสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพดูถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุด
ของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานท่ีสําคญัๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT DE 

L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภณัฑอ์อร์แซ พิพิธภณัฑลู์ฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  
ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพเิศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส (มือ้ที ่13) 
ทีพ่กั  IBIS PARIS PORTE DE BERCY 3* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 



 

วนัที ่7 พระราชวงัแวร์ซายส์ • แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ • พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ 
                       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่14) 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที หน่ึงใน
พระราชวงัท่ีมีคนพดูถึงมากท่ีสุด และยงัเป็น1ใน7ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัอีกดว้ย แต่เดิมนั้นเป็นเพียงเมือง
เล็กๆท่ีพระมหากษตัริยร์าชวงศบ์ูร์บงโปรดมาล่าสัตวเ์ท่านั้นแต่เม่ือพระเจา้หลุยส์ท่ี14 คร้ังทรงพระเยาว ์เสด็จตาม
พระราชบิดามาล่าสัตว ์ทรงโปรดพื้นท่ีบริเวณน้ีมากเม่ือทรงข้ึนครองราชยน์จึงมีพระราชดาํรัสให้สร้างพระราชวงั
แห่งใหม่แทนพระราชวงัลูฟทท่ี์กรุงปารีสโดยมีพระราชประสงคใ์หเ้ป็นพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในพระราชวงันั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง700 ห้องมีภาพวาด6,123ภาพและงานแกะสลกัถึง15 ,034 ช้ิน
ไฮไลท์สําคญัของพระราชวงัแห่งน้ีคงหนีไม่พน้ห้องกระจกซ่ึงบริเวณผนังด้านขวานั้นประดบัด้วยกระจกฉาบ
ปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบดว้ยกระจก 21 แผ่นซ่ึงในสมยัก่อนนั้นกระจกเป็นส่ิงท่ีมีราคาสูงมาก



 

เทียบเท่าทองคาํเลยทีเดียว ซ่ึงห้องกระจกแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลก
คร้ังท่ี1 ระหวา่งฝ่านสัมพนัธมิตร และฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป็นอีกหน่ึงหน้าประวติัศาสตร์ของไทยคร้ังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูตไป

เจริญสัมพนัธ์ไมตรีกบัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 น าโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวนัท่ี 1 กนัยายนปี พ.ศ. 2229 (1686)นบัเป็นการส่งคณะ

ฑูตสาํเร็จอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกกบัชาติยโุรปในประเทศไทย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที ่15) 
 

เดินทางกลบัสู่กรุงปารีส นาํท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินคา้
ใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ 
(LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกจาํนวนมาก 
นบัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวในปารีสท่ีตอ้งไปเยือน เพราะมีทั้งสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรงดงามและเป็นพิพิธภณัฑ์
ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนท่ีเช่ือมถนน12 เส้นของปารีสไว ้
โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิม
สร้างในรัชสมยัของพระองค์หลงัได้รับชยัชนะในสงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 1805 
นอกเหนือจากนั้น ประตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีกดว้ย อาร์กเดอทรี
ยงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กวา้ง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นท่ีตั้งของถนนสายท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดของโลกสายหน่ึง นัน่คือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนท่ีไดช่ื้อมาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพ
ปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพื้นท่ีสวยหย่อมของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสยโุรป ทรงมีพระราชดาํรัสให้นาํรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มา
สร้างเป็นถนนพระราชดาํเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วา่กนัวา่อตัราค่าเช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดใน
ยโุรป และเป็นท่ีตั้งของสินคา้แบรนด์ระดบัโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, 

Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอยา่งครบถว้น หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอร่ีชิลๆ ตลอดถนนเส้นน้ีก็มี
ร้านใหท้่านไดเ้ลือกชิมอยา่งอดัแน่นเช่นกนั 
 
 
 
 
 

 
 



 

ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นท่ีตั้ งของถนนสายท่ีโด่งดังท่ีสุดของโลกสายหน่ึง นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-

ÉLYSÉES) ถนนท่ีไดช่ื้อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนมักรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพื้นท่ี
สวยหยอ่มของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสยุโรป ทรงมี
พระราชดาํรัสให้นาํรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดาํเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่า
อตัราค่าเช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในยโุรป และเป็นท่ีตั้งของสินคา้แบรนด์ระดบัโลกมากมายทั้ง Louis 

Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบถว้น หรือหากท่านใดสนใจ
จิบกาแฟ ทานเบเกอร่ีชิลๆ ตลอดถนนเส้นน้ีก็มีร้านใหท้่านไดเ้ลือกชิมอยา่งอดัแน่นเช่นกนั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มือ้ที ่16) 
พกัท่ี MERCURE PARIS VELIZY 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่8  สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล • กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่17) 
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) เพื่อทาํการ
เช็คอิน และทาํคืนภาษี (TAX REFUND) 

12.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 931 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส สู่กรุงเทพฯ 

** ส าหรับพเีรียดตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค 63  เทีย่วบินที ่TG 931 
โดยจะออกจากปารีส เวลา 13.40 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.55 น. ** 

 

วนัที ่9  กรุงเทพฯ  

06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
********************* 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์
หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทาํการจองไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทาํการจอง หากวนัเดิน
ทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 
และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอน
ก่อนเดินทาง 

  



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 

 มหัศจรรย์ EUROPE อติาล ีสวสิ ฝร่ังเศส 9 วนั 6 คนื  
อติาล ี– สวติเซอร์แลนด์ - ฝร่ังเศส โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 
เสริมเตียง 

(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

13 - 21 ก.พ. 63 65,900 64,900 63,900 9,900 

20 - 28 มี.ค. 63 65,900 64,900 63,900 9,900 

3 - 11 เม.ย. 63 69,900 68,900 67,900 11,900 

1 - 9 พ.ค. 63 67,900 66,900 65,900 11,900 

** คณะเดนิทางจ านวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 
ช้ันธุรกจิ TG (BKK-FCO/CDG-BKK) เพิม่เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าทีค่่ะ ** 90,000 – 120,000 
ในกรณลีูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK-FCO/CDG-BKK) หักออก 19,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-FCO/CDG-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
 ภาษีนํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนํ้ าหนกักระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสาย
บินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, นํ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวคนไทย 
 ประกนัอุบติัเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าวซ่ีาเชงเก้น 3,500 บาท ช าระพร้อมค่ามัดจ าทวัร์ 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซกัรีด ท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ทิปสาํหรับคนขบัรถ 2 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 14 ยโูร/ท่าน 
 ทิปสาํหรับไกดท์อ้งถ่ิน 1 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 1 ยโูร/ท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 9 วนั 27 ยโูร/ท่าน 



 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

การจองทวัร์ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 

เงื่อนไขอืน่ๆ : 

 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋หรือชาํระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี
ท่ีท่านทาํการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 หลงัการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคาํร้องในการขอยื่นวีซ่า
ส่งกลบัมา เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 

 กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 



 

 กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะนาํ
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งชาํระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเด่ียว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 



 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่านํ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

  



 
 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศฝร่ังเศส) 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ยืน่วซ่ีา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตีท้าวเวอร์) 

การยืน่วซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 7- 15   วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสําหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หน้า 
อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลอืดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน า้เงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
           รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จาํนวน 2 ใบ 

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน 
หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
 
 
 

 

 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 

 กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน 
เป็นตนั 

 พนักงานทัว่ไป   หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน พร้อมระบุวนัลา
และประเทศทีเ่ดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 

 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน 



 

               

 กรณผู้ีเดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดือน 
ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ 
Statement เพื่อใหอ้พัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวซ่ีา 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน (ของผูท่ี้ออก
ค่าใชจ่้าย)  

 **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา้ 

 ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้
ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเตม็เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สาํเนาบตัรประชาชน 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

 

 

 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ทีป่ร้ินจากอนิเตอร์เน็ต  
บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวนั  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  
ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสินธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

4. หลกัฐานการเงิน 



 

 

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

 กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต
ดว้ย  

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งนาํติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี
อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีกาํหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  

บริษัทเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่นัน้ ข้อมลูและเอกสารทกุอย่างต้องเป็นความจริงความ
บดิเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผ่า่นทกุกรณี *** 

 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 



 
 

ข้อมูลค าร้องขอยืน่ วซ่ีา ประเทศฝร่ังเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศฝร่ังเศส 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

 

 

 

             



 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอืน่ๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                 ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   
 

 


