
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

HILIGHT 

 นําทา่นบนิลดัฟ้าสูม่หานครมลิาน (Milan) 

เมอืงหลวงแหง่แฟชนัโลก  

 เทยีวลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทยีวยอด

นยิมอนัดบัหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์

 ขนึกระเชา้พชิติยอดเขาทติลสิ (Titlis) 

กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมนุ 

360 องศา 

 เทยีวปารสี (Paris) เมอืงทมีเีต็มไปดว้ยมนต ์

เสนห่แ์ละสดุแสนโรแมนตกิ  

 ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึกบัหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคู่

นครปารสี 

  เมนูพเิศษ...หอยเอสคาโก ้

Follow Your Dreams  

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส 7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: มถินุายน-ตุลาคม 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 49,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 13-19 ม.ิย. 62 49,900.- 

วนัท ี 09-15 ก.ค. 62 55,900.- 

วนัท ี 07-13 ส.ค. 62 55,900.- 

วนัท ี 03-09 ต.ค. 62                                                                                                49,900.- 

 

 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มลิาน – หมูบ่า้นแองเกลิเบริก์ ✈ O O TERRACE 
หรอืเทยีบเท่า 

3 
หมูบ่า้นแองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ –   
เมอืงซุก - เมอืงเบอซองซง O x O 

IBIS STYLES 
BESANCON 
หรอืเทยีบเท่า 

4 
เมอืงเบอซองซง – Outlet - พระราชวงัแวรซ์ายส ์–  
มหานครปารสี O x O 

BEST WESTERN 
PLUS PARIS 

VELIZY 
หรอืเทยีบเท่า 

5 
ปารสี – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ –  
ประตชูยันโปเลยีน – ชอ้ปปิง O O x 

BEST WESTERN 
PLUS PARIS 

VELIZY 
หรอืเทยีบเท่า 

6 
ปารสี - ยา่นมงมารต์ – ลอ่งเรอืบาโตมุช - มหาวหิารนอเตรอ
ดาม – สนามบนิ O O ✈ 

 

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรุงเทพฯ – ดไูบ 
17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 373   

วนัท ี2 ดไูบ – มลิาน – แองเกลิเบริก์ 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง 

03.35 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 101 

08.15 น. ถึง สนามบินมลิาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถินชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัวโมง) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนันเดนิทางสูตั่วเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทเีรยีกได ้

วา่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชันของโลก นําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับมหาวหิารแหง่เมอืงมิ

ลาน (Duomo di Milano) ทีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ทีผสมผสานกัน เป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานู

เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทนัีบว่าเป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรูหรา

และเกา่แกท่สีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการ

รวมชาตหัิวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน 

คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ ีทอียูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดินทางเขา้สู่หมู่บ้านแองเกลิเบิรก์ (Engelberg) ซึงตังอยู่เชิงขุนเขาที

สวยงามมรีะดับอกีแหง่หนงึของเทอืกเขาแอลป์  ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์

และววิทวิทศัน์สวยงามของทุง่หญา้ตัดกับหมิะอันขาวโพลนปกคลมุยอดเขา 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก TERRACE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 หมูบ่า้นแองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ –  เมอืงซกุ –  
เมอืงเบอซองซง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านขนึกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชม

ทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขนึสู่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้

ชมถํานําแข็ง (Ice Grotto)ทีไม่เคยละลาย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่น

หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอย่างยงิ ชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ทปีกคลุมไป

ดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้ับขุนเขาเป็นอันมาก ใหเ้วลาท่านเดนิขา้ม" 

The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนทีตังอยู่สูงทีสุดของทวีปยุโรป ทีความสูง 
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3,041 เมตรจากระดับนําทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที

สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะ

ปิด ในกรณี ถ้าสภาพอากาศไม่ เออือํานวย) จากนันเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ 

(Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวติเซอรแ์ลนด์ ทีถูกหอ้มลอ้มไป

ดว้ยทะเลสาบและขุนเขา ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซอืสนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, 

เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย จากนันพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแกะสลักบนผา

หนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเกดิจาก

การปฏวิัตใินฝรังเศสเมอืปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซงึมี

ความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึงเป็น

เหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทเีก่าแก่ทสีดุในยุโรป สรา้ง

ขนึเมือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวสิ   

ตลอดแนวสะพาน  เดนิทางต่อสู่เมอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทสีวยงามราว

กับเทพนิยายตังอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ

ทัศนียภาพแลว้ เมอืงนียังมอีัตราการเก็บภาษีทคี่อนขา้งตําจงึถอืเป็นทตีากอากาศทนีิยม

ของเหล่าเศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยอืน ท่านอาจจะเห็นซเูปอรค์าร์จอด

เรยีงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรอืงธรรมดาไปเลย นําท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมอืง

ซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทสีําคัญแห่งหนงึของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 

เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซงึเป็นสนํีาเงนิขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสนํีาตาล

ของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิง นําท่านเขา้ชมรา้นทําทองทีเก่าแก่ทสีุดในยุโรป 

(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทําการ

การตังแต่สมัยศัตวรรตท ี16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัย

จักวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละเสาโรมัน มรูีปปันและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลาย

หนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะลําค่าและเครืองประดับหา

ยาก และบางชนิมเีพียงชนิเดยีวในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชนืชมอาคาร งานศลิปะลําค่า

และเครอืงประดับหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยังมนีาฬกิาชันนําระดับโลกให ้

ท่านเลือกซือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 

Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 

Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ ีZug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) 

จากรา้น Speck เคก้ทีมีรสชาตทิีเป็นเอกลักษณ์และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลทีมี

ชือ เสียงมากมายต่ างเคยลิมลองเค ก้จากรา้นนี  เช่น  Charlie Chaplin, Winston 

Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ โดยเมืองซุกนีมีการทําฟาร์มผลไม ้ทัง

สตอเบอรร์,ี บูลเบอรร์,ี ราสเบอรร์ี,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทัง เชอรร์ ีทมีปีลูกมากกวา่ 40,000 

ตน้ นําท่านเดนิทางขา้มพรหมแดนสวติเซอร์แลนด์และฝรังเศสตสู่เมอืงเบอซองซง 

(Besancon) เมอืงหลวงและเมอืงสําคัญของจังหวัดดูและของแควน้ฟร็องช-์กงเต ทาง
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ตะวันออกของประเทศฝรังเศส 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 
ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก IBIS STYLE BESANCON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 เมอืงเบอซองซง – Outlet - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- มหานครปารสี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Troyes ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้

แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , 

NIKE , PUMA , BODY SHOP และอนืๆอกีมากมาย 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส์ นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อันยงิใหญ่ (มไีกด์ทอ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทังจติรกรรม

ฝาผนัง รูปปัน รูปแกะสลักและเครอืงเรือน ซงึเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทตีกแต่งอย่าง

วจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ 

73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท์ ี14 แห่งฝรังเศส อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชส้ําหรับจัด

งานเลยีงและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ ี16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิีทตีกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน

ทยีงิใหญ่ เดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมี

มนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด กรุงปารีสเป็นหนึงใน

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทลํีาสมัยแหง่หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของ

การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชัน วทิยาศาสตร์และศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึง

ในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก BEST WESTERN PLUS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี5 ปารสี – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่- ประตชูยันโปเลยีน 
– ชอ้ปปิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําเทียวชมความงดงามของมหานครปารีส นําถ่ายรูปเป็นทีระลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สัญลักษณ์ทโีดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซงึสรา้ง

ขนึในปี ค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ ผ่านลานประวัตศิาสตร์จัตุรัสคองคอรด์ 
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(Place de la Concorde) ทีพระเจา้หลุยสท์ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิ

ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรังเศส จากนันเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลิ

เซ ่(Champs Elysees) ซงึทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นําชม

และถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805 โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แต่

มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ชันนําบนถนนชองป์เอลเิซ ่ที

เต็มไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สนิคา้แฟชนัมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 จากนันนําท่านเขา้ชมพิพธิภณัฑน์ําหอม Fragonard พพิิธภัณฑ์ทีจัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลตินําหอมยีหอ้ 

Fragonard ยหีอ้นําหอมอันโด่งดัง ทมีแีหล่งผลติตน้กําเนิดมาจากเมอืง Grasse เมอืง

ทีไดช้อืว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกนําหอม โดยพพิธิภัณฑ์แห่งนีก่อตังขนึมาในปี 1983 

ตัวอาคารเป็นทีอยู่เดมิของนโปเลียน โบนาปาร์ตที 3 Louis-Napoléon Bonaparte III 

ซงึแต่ละหอ้งจัดแสดงเรืองราวเกยีวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุนําหอมตังแต่สมัยอดีตจนถึง

ปัจจุบัน และบอกเล่าเรืองราวการผสมผสานกลนินําหอมใหม้ีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ 

และหากท่านมองหาของฝากจากปารสีทไีม่เหมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซอืนําหอมจาก

โรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชันราคา

ถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเช่น เครอืงสําอาง นําหอม นาฬกิา

หรือกระเป๋า จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทุกมุม

โลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสทีแกลเลอร ีลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของ

สวสิ ทีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิคา้มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, 

เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คาํ  อสิระอาหารคําตามอัธยาศัย 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก BEST WESTERN PLUS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี6 ปารสี - ยา่นมงมารต์ – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - มหาวหิารนอเตรอดาม – 

สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนันนําท่านเดนิเทียวชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซงึเป็นย่านศิลปินมากว่า 

200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลนิอายของวันวานทศีลิปะในฝรังเศสรุ่งเรืองถงึขีด

สุด ชมววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of 

Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แลว้เชญิสํารวจ

รา้นกาแฟ หรือชมเหล่าศลิปินทีวาดรูปอยู่ใกล ้ๆ  นําท่านแวะถ่ายรูปหนา้พพิธิภณัฑ์

ลูฟวร ์(Musée du Louvre) พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หรือในชือทางการว่า the Grand 

Louvre เป็นพิพธิภัณฑ์ทางศลิปะตังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์
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เป็นพพิธิภัณฑท์มีชีอืเสยีงทสีดุ เกา่แกท่สีดุ และใหญท่สีดุแหง่หนงึของโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 จากนนันําท่านลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นําแซนทไีหล

ผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆ

ตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็นอีกหนึงประสบการณ์ทีน่าประทับใจ นําท่านเขา้ชมมหา

วหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทงีามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลาย

แหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพืนดินถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีประกอบพธิีอภเิษก

สมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี 16 กับพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรที

ศนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ย     

17.00 น.  นําคณะเดนิทางสู่ เพอืใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลา

ในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูดู่ไบ โดยสารการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 76 

วนัท ี7 ดไูบ - กรงุเทพฯ 

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ นําทา่นเปลยีนเครอืง เพอืเดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 372 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม :  Follow Your Dreams  
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส  

7 วนั 4 คนื 
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กาํหนดการเดนิทาง :  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

13-19 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900.- 6,900.- 

09-15 ก.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900.- 6,900.- 

07-13 ส.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900.- 6,900.- 

03-09 ต.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900.- 6,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซี่า  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซี่าไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1 ค่าตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่
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เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกันเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกันเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุตังแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคุเทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรังเศส (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกับศนูยย์นืวซีา่ในวันยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถนิ  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 
 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 
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ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืนวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 
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5.     บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนที บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นต่างในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ทงัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดียว (Single) ,หอ้งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 

3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝรงัเศส) 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 7-10วนัทําการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัให้ทราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขนึอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พนืหลงัขาวเทา่นนั ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารุด*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ท ี
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โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทวัไป 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอื

ถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้อีอกคา่ใชจ่้าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทเีป็นตวัครงึกระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้ก

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีทผีูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทอียูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทตีดิต่อได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ังแตว่นัท.ี.........................ถงึวนัท.ี........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุอื ...................................................... 
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สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระค่าทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทงัหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


