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วันที  สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

เจา้หนา้ทีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วันที  โรม (อิตาล)ี • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • นําพุเทรว ี• บันไดสเปน • ปิซ่า  

       ( - / กลางวัน / เย็น ) 

00.01 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี เทียวบินที TG 944 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชวัโมง) 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย  ชม.) 

** สําหรับพเีรียดตังแต่เดือน เม.ย.-พ.ค.   เทียวบินที TG 944 

โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา .  น. บินถึงกรุงโรม เวลา .  น. ** 

นําท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรทีอยู่ในกรุงโรม ถือเป็น

ศูนยก์ลางของคริสตศ์าสนิกชน นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นทีประทบัของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาทีสําคญั นําท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (ST. PETER’ SQUARE) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ 

เบอร์นินี อีกหนึงประติมากรผูไ้ดฉ้ายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได ้จตัุรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ ,000 

คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง .  เมตร จากอียิปต ์ซึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัทีมี

ต่อประเทศในยโุรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนนั 
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จากนนันาํท่านเก็บรูปเป็นทีระลึกบริเวณดา้นนอก กบัความยิงใหญ่ของ อีก  ใน  สิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 

ตน้แบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงทีใหญ่ทีสุดในโรมนั โคลอสเซียม (COLOSSEUM) หรือชืออย่าง

เป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างขึนในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ.  ก่อนเปิดอย่างเป็น

ทางการในอีก  ปีต่อมาในสมยัพระเจา้ไททสั เป็นสนามกีฬาทีจะเป็นการประชนัการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบ

กลาดิเอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบัสัตวดุ์ร้าย เช่น สิงโต ชา้ง แรด เป็นตน้ 
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 บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซียมทาํให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พนัธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบ

อฒัจนัทร์กลม  ชนัขนาดใหญ่แห่งนียงัถือวา่เป็นการผลิตซีเมนตแ์ห่งแรกๆ ของโลกอีกดว้ย 

 

ถัดกันไม่ไกลพาท่าน ผ่านชม  โรมันฟอรัม 

(ROMAN’S FORUM) อดีตศูนยก์ลางทางสังคม 

เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั 

โดยบริเวณนีนันเป็นทีตงัของประตูชยั 2 แห่ง 

ทีเป็นต้นแบบของฝรังเศส นันคือ ประตูชัย

คอนสแตนติน สร้างขึนในครังทีพระเจา้คอนส

แตนตินไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทียส 

และประตูชัยไททสัทีสร้างขึนหลงัจากได้รับ

ชยัชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81 

จากนนันาํท่านชมความงามของ นําพุเทรวี (TREVI FOUNTAIN) ทีมกักล่าวกนัว่าเป็นนาํพุทีสวยทีสุดแห่งหนึงใน

โลก แต่แท้จริงแล้วนําพุแห่งนีเป็น 1 ใน จุดพักนําจากสะพานส่งนําเท่านัน แต่ด้วยความสวยงามในรูปแบบ

สถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยทีมาของชือนาํพุ

แห่งนีนนัมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวีทีไดบ้ริจาคพืนทีบริเวณนีให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณดว้ยรอบยงัมี

ร้านไอศกรีมเจลาโตร้สเลิศ ของขึนชือของอิตาลีทีมีหลากหลายรส ถดักนัไปไม่ไกล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บนัไดทีกวา้งทีสุดในยุโรป เชือมระหว่างจตัุรัสส

ปังนา กบัโบสถท์รีนิตี หากจุดโรแมนติคของปารีสคือหอไอเฟล บนัไดสเปนก็เปรียบไดเ้ช่นนนั เพราะภาพยนตร์รัก

หลากหลายเรืองทีถ่ายทาํในโรมนัน ก็มักจะไม่พลาดทีจะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันทีบันไดแห่งนี 

นอกจากนนัยงัมีสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกสรรคอ์ย่างเต็มที ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, 

Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตาํหรับ ก็มีร้าน

กาแฟมากมายใหท้่านไดลิ้มลอง 
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เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน (มือที ) 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม. อยูใ่นแควน้ทสัคานี เป็นเมืองทีเป็นทีรู้จกัอย่างดี

เกียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า  ซากโบราณวตัถุของเมืองทียงัหลงเหลือจากศตวรรษที 5 ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองทีเคยมี

ความสาํคญัอยา่งมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที 11  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารท้องถิน (มือที ) 

ทีพัก  HOTEL GALILEI * หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

(โรงแรมทีนาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านนั   ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

วันที   ปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ 

   ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที ) 

นาํท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อนัเป็นทีตงั หอเอนเมืองปิซ่า 

(LEANING TOWER OF PISA) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชนั ทีสร้างดว้ยหินอ่อนขาว เอกลกัษณ์และสาเหตุทีทาํให้หอ

ระฆงัแห่งนีไดเ้ป็นสิงมหัศจรรยข์องโลกนนัคือการทีตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอ

เอนแห่งนีแรกเริมสร้างในปี 1174 แต่เมือสร้างขึนไปเพียง 3 ชนั ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตวัลง เนืองจากเนือดินใน

บริเวณนีไม่มีชนัหินแทรก ประกอบกบัตงัอยู่ใกลแ้ม่นาํอาร์โน ทาํใหดิ้นมีความชืนและเหลวกวา่ปกติ จนทาํให้ตอ้ง

ยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทงัปี 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อ ก่อนชนัที 7 

ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และเสร็จสินสมบูรณ์เมือปี 1372 นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัทีเริมสร้าง 
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เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มือที 4) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ชม. ฝังแผ่นดินใหญ่เมือง

หลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างขนึจากการเชือมเกาะเลก็ๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย 

ซึงเป็นส่วนหนึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองทีใชค้ลองในการคมนาคมมากทีสุด  

นาํเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย 

(VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมีสะพานเชือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึนฝังทีบริเวณ ซานมาร์โคศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (ST. MARK'S SQUARE) ทีจกัรพรรดิ  นโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขก

ทีสวยทีสุดของยุโรป และยงัเป็นทีตงัของ มหาวิหารซันมาร์โก (SAN MARCO BASILICA) มหาวิหารประจาํเขตอคัร

บิดรเวนิส สร้างขนึในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ซึงหาไดย้ากในปัจจุบนั เนืองจากถูกทาํลายไปเกือบหมดสิน

ในครังทีออกโตมนัเขา้ยึด เป็นทีเก็บอฐิันกับวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียทีชาวเวนิสนาํมา สําหรับตวัมหาวิหารจะ

เชือมกับ พระราชวังดอร์จ (DOGE'S PALACE) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธิคทีครังหนึงเคยเป็นทีประทับของดยุค

แห่งเวนิส และยงัมี หอระฆังซันมาร์โก (ST MARK'S CAMPANILE) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูป

แบบเดิมในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 
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ไม่ไกลกนัจะเป็นทีตงัของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุม้โคง้ทีเชือมระหว่างพระราชวงัดอร์จ

และเรือนจาํ โดยสาเหตุทีไดชื้อวา่สะพานถอนหายใจนนัมีอยูห่ลายเรืองเล่า ไม่วา่จะเป็นการถอนหายใจของนกัโทษ

ทีกาํลงัเดินผ่านสะพานแห่งนีซึงทราบดีว่า แสงอาทิตยที์สาดผ่านเขา้มาจะเป็นแสงสุดทา้ยก่อนทีตนใจเขา้เรือนจาํ 

บา้งก็วา่มีคู่รักคู่หนึงไดน้งัเรือกอนโดร่ามาทีบริเวณสะพานแห่งนีไดจุ้มพิตกนัและถอนหายใจดว้ยความสุขทีรักของ

ตนจะเป็นนิรันดร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แต่เรืองทีทาํสะพานนีโด่งดงัทีสุดคงหนีไม่พน้ นักรักบนัลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา เป็น

เพียงคนเดียวทีสามารถออกจากเรือนจาํแห่งนีได ้โดยเรืองราวของชายหนุ่มมากดว้ยวาทะศิลป์คนนีถูกตีพิมพแ์ละโด่งดงัในปี  

และถูกทาํเป็นภาพยนตร์ในปี  

 

จากนนันาํท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานขา้มคลองหลกัอนัเก่าแก่ทีสุดของเวนิส ราย

ลอ้มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ถ่ายภาพกบัจุดชมวิวบนสะพาน ทีท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองทีใหญ่ทีสุด 

ผา่กลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายนาํของชาวทอ้งถินทีใชค้ลองแทนถนน 
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หมายเหต ุ:    ราคาทัวร์ไม่รวมค่านังเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนังเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ เพือประสานงาน

ให้ได้ ทังนไีม่แนะนําให้ท่านติดต่อกบัเรือเองเพือความปลอดภัยของท่าน เนืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารท้องถนิ เมนูพเิศษ!! สปาเกต็ตีเส้นหมึกแบบเวนิส (มือที ) 

  จากนนันาํท่านล่องเรือกลบัขึนสู่ฝังเมสเตร้ 

ทีพัก  HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA * หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมทีนาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านนั   ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 
 

วันที   เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)         (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที ) 

นาํท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม. เมืองสําคญัทางภาคเหนือของอิตาลี ตงัอยู่บริเวณ

ทีราบลอมบาร์ดี ชือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาํว่า MID-LAN ซึงหมายถึงอยู่กลางทีราบ มีชือเสียงในดา้นแฟชนั

และศิลปะ 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถนิ (มือที ) 
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นาํท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หนึงในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที

ใหญ่ทีสุดในโลก ภายในวิหารเชือกนัว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงทีใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู่ 

ตวัอาคารสีขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตร ประกอบดว้ยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูป

ปันพระแม่มารียท์าํจากทองสัมฤทธิสูง 4 เมตร บริเวณดา้นหนา้ตกแต่งดว้ยรูปสลกัหินอ่อนทีตกแต่งอย่างประณีต 

มหาวิหารแห่งนีเริมก่อสร้างตงัแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี ซึงประตูบาน

สุดทา้ยซึงถือเป็นการก่อสร้างทีเสร็จสมบูรณ์ไดถู้กประกอบในปี 1965  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จนกระทงัไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม. เมือง

ทีอยูท่่ามกลาง  ทะเลสาบ และโอบลอ้มดว้ย  ขนุเขา 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารท้องถิน พร้อมเสิร์ฟชีสฟองดู แบบฉบับสวิสเซอร์แลนด์ (มือที ) 

ทีพัก  CITY HOTEL OBERLAND หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

(โรงแรมทีนาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านนั   ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

วันที   อนิเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน  • ดิฌง (ฝรังเศส)        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 9) 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ 

(GRINDELWALD) ตงัอยู่ในเขตอินเทอร์

ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอนั

เป็นจุดเริมต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟ

รา ว  Top Of Europe ตัง อยู่ ที ค ว า มสู ง 

1,034 เมตร เหนือระดับนําทะเล ด้วย

ทัศนียภาพทีเป็นหุบเขา ทีมีบ้านสไตล์

สวิสชาเลย์ตังอยู่โดยรอบทาํให้มีความ

สวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ทีคุน้เคย จากนันนาํท่านนังรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟ

ราวด์ (JUNGFRAUJOCH) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ทีคู่ควรแก่การพิชิตเป็นอย่างยงิ และเปิดให้บริการ

อยา่งเป็นทางการในวนัที 1 สิงหาคม 1912  เมือถึงแลว้ นาํท่านชม อุโมงค์นําแข็ง (ICE PALACE) ทีเจาะธารนาํแขง็ลึก

เขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมนาํแข็งอยูอ่ย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยูที่ -3 องศา ตลอดทงัปี และชม อุโมง

โลกอลัไพน์ (ALPINE SENSATON) ทีจดัแสดงวิถีชีวิต วฒันธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนนัหากมีเวลาแนะนาํใหท้่านชม พิพธิภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซือกลบัเป็นไปเป็นของฝากจาก 

ร้านช็อคโกแลตทีสูงทีสุดในโลก และนาํท่านขึนสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ที 3,571 

เมตร ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีระลึก 
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 Jungfraujochถือเป็นสถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรปดว้ยความสูง , เมตรเหนือระดบันา้ทะเลซึงถือเป็นสุดยอดงาน

วิศวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงคภู์เขาในศตวรรษที  เลยทีเดียว 

เทียง  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอมิกบับรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลงัการ (มือที 10) 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายงุฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอีกเมืองทีตอ้งแวะชม 

เพราะเป็นทีตงัของ นาํตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ทีสูงกว่า 300 เมตร ผา่นซอกหนา้ผาลงมาแบบไม่มีสิงกีดขวาง 

และเบืองล่างเป็นหมู่บา้นน่ารักๆ ตดักบัทิวเขาทีลอ้มโดยรอบ 
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จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ชม. ผ่านชมทศันียภาพอนังดงามทีเต็ม

ไปดว้ยขนุเขาทะเลสาบ และดอกไมป่้า ทีสวยสดงดงาม ทีจะทาํให้ท่านตืนตาตืนใจ ตลอดการเดินทางจนทาํให้ท่าน

หลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลางการคมนาคมทีสาํคญัแห่งหนึงของฝรังเศส และเป็นเมืองที

มีลกัษณะคลา้ยปารีสอยา่งมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน (มือที ) 

ทีพัก  HOTEL IBIS DIJON GARE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมทีนาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านนั   ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

วันที   ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่นาํแซน           (เช้า/-/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 12) 

นาํท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม. แหล่งชอ้ปปิงทีรวมร้านคา้แบรนด์

เนมดงัมากมายกวา่  ร้าน สัมผสัประสบการณ์การชอ้ปปิง ทีครบครันดว้ยสินคา้ชนันาํต่างๆ 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 อิสระใหท้่านเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพอืไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

นาํท่านเขา้สู่ นครปารีส (Paris) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีสวยทีสุด ณ จัตุรัสทรอกา

เดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนีเคยใช้เป็นสถานทีจัดงานสําคญัๆ ของประเทศอยู่หลายครัง แต่โด่งดังด้วย

เพราะทศันียภาพทีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ไดอ้ย่างไม่มีอะไรมาบดบงั โดยหอส่งสัญญาแห่งนีนนั 

ถือเป็นสัญลกัษณ์ของพาปารีสทีพลาดไม่ไดด้ว้ยประการทงัปวง หอไอเฟลนนั ตงัตามชือของสถาปนิกผูอ้อกแบบ 

กุสตาฟ ไอเฟล เพือใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในงาน แสดงสินคา้โลก ในปี 1889 เมือมีภาพยนตร์เรืองใดทีจะกล่าวถึงปารีส 

ก็จะจะตอ้งมีโครงสร้างเหลก็เจา้ของความสูง 324 เมตร ทีเคยเป็นอาคารทีสูงทีสุดในโลก แห่งนีอยูด่ว้ยเสมอ 
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 ดว้ยลกัษณะทีแปลกตา สร้างความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รือทิงหลงัจากงานสินสุดลง แต่

หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวัเองและลบคาํสบประหม่า จนกลายเป็นสถานทีแรกๆ ทีเมือมีคนพูดถึง 
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จากนนันาํท่าน ล่องเรือแม่นําแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองทีไดชื้อว่าเป็น  ใน เมืองทีโรแมนติกทีสุด

ของโลกในอีกมุมหนึงโดยในระหว่างทางนันจะผ่านสถานทีสําคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT DE 

L'ALMA สะพานอเลก็ซานเดอร์ที  พิพิธภณัฑอ์อร์แซ พิพิธภณัฑล์ูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  

ถือเป็นอีก  กิจกรรมทีไม่ควรพลาดเมือมาปารีส 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารท้องถิน พร้อมพเิศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตําหรับฝรังเศส (มือที ) 

ทีพัก  MERCURE PARIS VELIZY * หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมทีนาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านนั   ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
 

วันที  พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี ลาฟาแยตต์ • พิพธิภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ 

                       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 14) 

จากนนั นําท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที หนึงใน

พระราชวงัทีมีคนพูดถึงมากทีสุด และยงัเป็น ใน สิงมหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนัอีกดว้ย แต่เดิมนนัเป็นเพียงเมือง

เล็กๆทีพระมหากษตัริยร์าชวงศบ์ูร์บงโปรดมาล่าสัตวเ์ท่านนัแต่เมือพระเจา้หลุยส์ที  ครังทรงพระเยาว ์เสด็จตาม

พระราชบิดามาล่าสัตว ์ทรงโปรดพืนทีบริเวณนีมากเมือทรงขึนครองราชยน์จึงมีพระราชดาํรัสให้สร้างพระราชวงั

แห่งใหม่แทนพระราชวงัลูฟทท์ีกรุงปารีสโดยมีพระราชประสงคใ์หเ้ป็นพระราชวงัทีสวยงามทีสุดในโลก 
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ภายในพระราชวงันันประกอบไปด้วยห้องหับถึง  ห้องมีภาพวาด , ภาพและงานแกะสลกัถึง ,  ชิน

ไฮไลท์สําคญัของพระราชวงัแห่งนีคงหนีไม่พน้ห้องกระจกซึงบริเวณผนังด้านขวานันประดับด้วยกระจกฉาบ

ปรอทมากถึง  บาน แต่ละบานมีประกอบดว้ยกระจก  แผ่นซึงในสมยัก่อนนนักระจกเป็นสิงทีมีราคาสูงมาก

เทียบเท่าทองคาํเลยทีเดียว ซึงห้องกระจกแห่งนียงัใชเ้ป็นสถานทีในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลก

ครังที  ระหวา่งฝ่านสัมพนัธมิตร และฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั ในวนัที  พฤศจิกายน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป็นอีกหนึงหนา้ประวติัศาสตร์ของไทยครังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูตไป

เจริญสัมพนัธ์ไมตรีกบัพระเจา้หลุยส์ที  น าโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวนัที  กนัยายนปี พ.ศ.  ( )นบัเป็นการส่งคณะ

ฑูตสาํเร็จอยา่งเป็นทางการครังแรกกบัชาติยโุรปในประเทศไทย 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มือที ) 

เดินทางกลบัสู่กรุงปารีส นาํท่านสัมผสักบับรรยากาศทีเต็มไปดว้ยนกัชอ้ปปิงจากทวัทุกมุมโลก ในหา้งสรรพสินคา้

ใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

(LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานทีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกจํานวนมาก 

นับเป็นอีกหนึงสถานทีเทียวในปารีสทีตอ้งไปเยือน เพราะมีทงัสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรงดงามและเป็นพิพิธภณัฑ์

ทางศิลปะทีมีชือเสียงทีสุด เก่าแก่ 
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จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนทีเชือมถนน  เส้นของปารีสไว ้

โดยสร้างขึนเพือเป็นสดุดีทหารฝรังเศสทีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนืองจากเริม

สร้างในรัชสมยัของพระองค์หลงัได้รับชยัชนะในสงครามยุทธการทีเอาสเทอร์ลิทซ์ เมือวนัที  ธันวาคม  

นอกเหนือจากนัน ประตูชยัแห่งนีก็ยงัเป็นทีฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกครังที  อีกด้วย อาร์กเดอทรี

ยงฟ์ มีความสูง .  เมตร กวา้ง  เมตร และหนาถึง  เมตร ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นทีตงัของถนนสายทีโด่งดัง

ทีสุดของโลกสายหนึง นันคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนทีไดชื้อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพ

ปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึงของการขยายพืนทีสวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมือครัง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดาํรัสให้นาํรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มา

สร้างเป็นถนนพระราชดาํเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่าอตัราค่าเช่าพืนทีบนถนนแห่งนีมีมูลค่าสูงทีสุดใน

ยุโรป และเป็นทีตงัของสินคา้แบรนด์ระดบัโลกมากมายทงั Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, 

Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถว้น หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอรีชิลๆ ตลอดถนนเส้นนีก็มี

ร้านให้ท่านไดเ้ลือกชิมอยา่งอดัแน่นเช่นกนั 
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ทางทิศตะวนัตกยงัเป็นทีตังของถนนสายทีโด่งดังทีสุดของโลกสายหนึง นันคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-

ÉLYSÉES) ถนนทีไดชื้อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึงของการขยายพืนที

สวยหยอ่มของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเมือครังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมี

พระราชดาํรัสให้นาํรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดาํเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่า

อตัราค่าเช่าพนืทีบนถนนแห่งนีมีมูลค่าสูงทีสุดในยุโรป และเป็นทีตงัของสินคา้แบรนด์ระดบัโลกมากมายทงั Louis 

Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบถว้น หรือหากท่านใดสนใจ

จิบกาแฟ ทานเบเกอรีชิลๆ ตลอดถนนเส้นนีก็มีร้านใหท้่านไดเ้ลือกชิมอยา่งอดัแน่นเช่นกนั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารท้องถิน (มือที ) 

พกัที MERCURE PARIS VELIZY * หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมทีนาํเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านนั   ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย  5-7  วนัก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

วันที   สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล • กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 7) 

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) เพือทาํการ

เช็คอิน และทาํคืนภาษี (TAX REFUND) 

.  น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เทียวบินที TG 931 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส สู่กรุงเทพฯ 

** สําหรับพเีรียดตังแต่เดือน เม.ย.-พ.ค   เทียวบินที TG 931 

โดยจะออกจากปารีส เวลา .  น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา .  น. ** 
 

วันที   กรุงเทพฯ  

.  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทงันีขึนอยูก่บั 

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตา่งๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานทีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์

หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทาํการจองไม่ไดเ้นืองจากตอ้งรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทาํการจอง หากวนัเดิน

ทางตรงกบัวนัเหล่านี โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสําคญั 

และขอขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีทีแน่นอน

ก่อนเดินทาง 
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อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว (หน่วย : บาท) 
 

 มหัศจรรย์ EUROPE อติาลี สวสิ ฝรังเศส  วนั  คืน  

อติาล ี– สวติเซอร์แลนด์ - ฝรังเศส โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ (TG) 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ -  ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ -  ปี

บริบูรณ์ 

เสริมเตียง 

(พักกบัผู้ใหญ่  ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ -  ปี

บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 

(พักกบัผู้ใหญ่  ท่าน) 

พักเดยีว 

จ่ายเพมิ 

 -  ก.พ.  65,900 64,900 63,900 9,900 

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

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

 -  พ.ค.  67,900 66,900 65,900 11,900 

 –  มิ.ย.  67,900 66,900 65,900 11,900 

 –  ก.ค.  69,900 68,900 67,900 11,900 

** คณะเดินทางจํานวน 25-  ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอยีดเพมิเติม ราคา 

ชันธุรกจิ TG (BKK-FCO/CDG-BKK) เพมิเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทค่ีะ ** 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค้ามีตัวแล้ว TG (BKK-FCO/CDG-BKK) หักออก 19,000 

ราคาสาหรับเด็กอายุต่ากว่า2ปีพกักับผู้ใหญ่2ท่าน(ไม่มีเตียง) 21,900 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชนัประหยดั (Economy Class) ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-FCO/CDG-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  

 ภาษีนาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
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 ค่าระวางนาํหนกักระเป๋าไม่เกิน  กก. ต่อ  ใบ และกระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 กก. ต่อ  ใบ  

ทงันีหากสายการบินมีการแจง้เปลียนแปลงในเรืองของนาํหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออืนใดทีเป็นประกาศจากสาย

บินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยดึตามการเปลียนแปลงตามประกาศนนัๆ 

 ค่าทีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ  ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบ,ุ นาํดืมบริการบนรถวนัละ  ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถินและหัวหนา้ทวัร์นาํเทียวคนไทย 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ประกนัอบุติัเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน ,  USD  เงอืนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เงือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท ชําระพร้อมค่ามัดจําทัวร์ 

 ค่านาํหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซกัรีด ทีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ทิปสําหรับคนขบัรถ 2 ยูโร/ท่าน/วนั รวมทงัทริป  ยูโร/ท่าน 

 ทิปสําหรับไกดท์อ้งถิน  ยูโร/ท่าน/วนั รวมทงัทริป  ยูโร/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ  ยูโร/ท่าน/วนั รวมทงัทริป  วนั  ยูโร/ท่าน 

 

เงือนไขการสํารองทีนัง 

การจองทัวร์ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิคณะเดินทาง  ท่านขึนไป กรณีไม่ถึง  ท่าน ทางบริษทัจะขอเลือนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม เพือทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง 
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 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

 วนัมิฉะนนั ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง  วนั) 

กรณียกเลกิ : 

. กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรือเลือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน  วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินทังหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

    กรณียกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรือเลือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน  วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินทังหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไดต้ามความเป็น

จริง 

เงือนไขอนืๆ : 

 กรณีทีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน, ตวัรถทวัร์, ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามที

เจา้หน้าทีทุกครังก่อนทาํการออกตวัหรือชาํระค่าทวัร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 ในการจองทวัร์ควรเผือเวลาจองทวัร์อย่างนอ้ย -  วนั ก่อนวนัเดินทางทีระบุไว ้เนืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี

ทีท่านทาํการจองเขา้มาล่าชา้กว่าทีกาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ทีอีกครัง 

 หลงัการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคาํร้องในการขอยืนวีซ่า

ส่งกลบัมา เพอืกรอกขอ้มูลขอคิวในการยนืวีซ่า 

 กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล

ใดๆ ซึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุก

กรณี 

 กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

รับผิดชอบทุกกรณี 

 



2007-0201-EUR03TG                                                         www.smileytour.com                                                               Page 21 of 28 

โรงแรมทีพกั 

 สาํหรับห้องพกัแบบ  เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่  ท่าน บริษทัฯขอแนะนาํ

ใหท้่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ  ห้อง (1 Twin+1 Single) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี  เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่

มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งชาํระส่วนต่างของห้องพกัเดียวดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดียว Single ห้องคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชนั 

 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยูก่บัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมือง เพอืให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมิภาคทีมีอุณหภูมิตาํ จะมีบริการเครืองปรับอากาศ

เฉพาะในฤดูร้อนเท่านนั 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทียวบิน, ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีกรม

แรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ (ซึงลูกคา้

จะตอ้งยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว (ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 
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 กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลียนชือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขนึ ตามอตัราค่านาํมนัหรือค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิปรับ

ราคาตวัดงักล่าว 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจทาํใหท้่าน

โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีทาํให้ใบหน้าเปลียนไป ดังนัน ท่านตอ้งทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด

อายคุรรภที์ชดัเจน สิงนีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาํเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก

ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทงัสิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 

อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 
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เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศฝรังเศส) 

ยืนวีซ่าแสดงตนทีศูนย์ยืนวีซ่า TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตทีาวเวอร์) 

การยืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ - 15   วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากาํหนดขึนอยู่กบัสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย  หน้า 

อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณานาํมาประกอบการยนืวีซ่าดว้ย)  

***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัวไป (สีเลือดหมู) เท่านัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  

(สีนาํเงนิ) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออืนๆ ทีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จาํนวน  ใบ 

(พนืหลงัขาวเท่านนั ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เหน็ควิ ห้ามสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ทีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป  เดือน 
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หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าทีเกิน  เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เขม้งวดเรืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยนืวีซ่า 

 

 

 

 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา้ (พค. ) 

 กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทาํงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที โฉนดทีดิน 

เป็นตนั 

 พนักงานทัวไป   หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริมทาํงาน พร้อมระบุวันลา

และประเทศทีเดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียนื) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียนื) 

 

               

 กรณีผู้ เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป ยอ้นหลงั  เดือน 

ทีออกจากทางธนาคารเท่านนั (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน -  วนั แลว้ ค่อยขอ 

Statement เพือให้อพัเดทไม่เกิน  วนัหรืออยู่ในเดือนทียืนวีซ่า 

 กรณีผู้ เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั  เดือน (ของผูที้ออก

ค่าใชจ่้าย)  

 **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขทีบญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมี

แสดงทงัหมดในทุก ๆ หนา้ 

 ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเป็นตวัครึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้

ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเตม็เท่านนั 

. หลกัฐานการเงิน 

. หลกัฐานการทํางาน 
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 สาํเนาทะเบียนบา้น 

 สาํเนาบตัรประชาชน 

 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

 ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลียน) 

 

 

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทงับิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมนนั ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย  ฉบับ และ ภาษาองักฤษ  ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออาํเภอ* 

 

 กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ

ปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า  ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรทีสถานทูต

ดว้ย  

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวีซ่าเท่านนั 

 

เอกสารยืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลยีนและขออพัเดทเพมิเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพมิเติม 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ทีปรินจากอนิเตอร์เน็ต  

บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  

ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

. เอกสารส่วนตัว 

. กรณีเด็กอายุไม่ถึง  ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
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**  หมายเหต ุ** 

เอกสารตวัจริงทีตอ้งนาํติดตวัมาในวนัทีตอ้งสแกนลายนิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลียนชือ เปลียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุาํกวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยนืวีซ่า 

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

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ทีกาํหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกียวข้องกับการพิจารณาใดๆทังสิน  

บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนทีคอยอาํนวยความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านนั ขอ้มลูและเอกสารทกุอย่างตอ้งเป็นความจรงิความ

บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท ีVISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 
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ข้อมูลคําร้องขอยืน วีซ่า ประเทศฝรังเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวีซ่าประเทศฝรังเศส 

1.) ข้อมูลเกยีวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ชือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน  หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานทีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ทีอยูปั่จจุบนั(ทีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์ือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

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

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชือและนามสกุลคูส่มรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานทีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกยีวกบัอาชีพ, หรือถ้ากาํลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศึกษา และลงรายละเอยีดอืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

. ) ชือบริษทัทีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

. ) ทีอยูข่องบริษทัทีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

. ) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 
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. ) เบอร์โทรศพัทที์ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       .)  ข้อมูลเกยีวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4. ) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา  ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 

           มี     วนัทีออกวีซ่า และวนัทีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบทีหนา้เชงเกน้ทีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       . . ) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีสแกนลายนิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ทีสแกนลายนิวมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีสแกนลายนิวมือล่าสุด  ___________________ 

.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                 ระบุชือ   ความสัมพนัธ์   

 

 


