
 

  
 

 
 

 

 
 



 

  
 

 
 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียม

ความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

วันท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน 

มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือ

ผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - 

จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค (-/L/D)      

00.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการ

บนิ Thai Airways เท่ียวบนิท่ี TG940 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

07.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ฝ่ั ง

แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี (Italy) เมืองเวนิสถูกสร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะ

เล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่า

โบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสดุ  

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto Pier) เพ่ือ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส 

(Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่

เหมือนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมืองใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น "เมืองแห่งสายน า้ 

หรือ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง 

เดนิทางถึง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) ศนูย์กลางของเกาะเวนิส 



 

  
 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ !! เมนู สปาเก็ตตีห้มึกด า) 

น าท่าน เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ี

มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและ

โลกภายนอกเป็นครัง้สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานนี ้ซึ่งเช่ือมต่อกับ ผ่านชม วังดอดจ์ 

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพ านักของเจ้าผู้ ครองเมืองเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดังท่ีเคยเดินผ่าน

สะพานนีม้าแล้วคือ คาสโนวา่นัน่เอง 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค (St. Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องน่ังเล่นที่

สวยท่ีสุดในทวีปยุโรป” จตัรัุสถกูล้อมรอบด้วยอาณาเขตอนังดงาม รวมทัง้ น าทา่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั 

โบสถ์ซานมาร์โค (St. Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้มี

เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เลือกซือ้สินค้าของท่ีระลึก เช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่, 

หน้ากากเวนิส หรือ เลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ชัน้น า หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แต่

ปี ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซือ้โปรแกรมเสริมพิเศษ นั่งเรือกอนโดล่า เรือพืน้เมืองของชาวเวนิส ล่องชมความ

สวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส ** ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ราคาขึน้อยู่กับชนิดของเรือ และ แต่

ละช่วงวัน ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีก

ครัง้ ** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Best Western Hotel Airvenice, Mestre, Italy หรือเทียบเท่า 

     
 



 

  
 

 
 

วันท่ี 3 เมืองเวนิส - เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานู

เอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี - โรง

ละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - เมืองลูเซิร์น 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหนิแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล (B/-/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) 

ประเทศอิตาลี (Italy) เป็นเมืองหลกัของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ ค าว่า "Mid-lan" ซึ่ง

หมายถึง อยู่กลางท่ีราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในด้านแฟชัน่และศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ใน

ลกัษณะเดียวกบันิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม 

น าท่าน  ถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก  กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารท่ีมี

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตัง้อยู่ท่ีจตัรัุสกลางเมืองมิ

ลานเปรียบเหมือนเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองในประเทศอิตาลี

รองจากมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ท่ีตัง้อยูท่ี่นครรัฐวาตกินัเทา่นัน้  

 ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ 

เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 200 บาท (THB) ** 

น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนย์การค้าท่ี

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือ

ดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ทา่น คือ อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี (Leonado Davinci Monument) หนัหน้า

ไปทางโรงละครท่ีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของ ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา (Piazza della 

scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน (Porta Sempione) ตัง้

ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลานแห่งนี ้ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1888 มีเนือ้ท่ีโดยรวม

ทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบริเวณศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองท่ี 1 อยู่ติด



 

  
 

 
 

กบัสวนของ ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอนัเป็น

แหล่งรวมแกลลอร่ีและพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูล

วิสคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นท่ีพ านกัของผู้น าเผดจ็การในชว่งศตวรรษท่ี 15 คือตระกลูสฟอร์ซา (Sforza)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยม

อนัดบัหนึง่ของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจากการปฏิวตัิ

ในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1792  

น าท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้

รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในทวีปยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาว

สวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่านอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอธัยาศยั โดยบริเวณปลายสะพานมีร้าน

จ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิ 

เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Ibis Styles Luzern City, Lucerne, Switzerland หรือเทียบเท่า 

 

     
 



 

  
 

 
 

วันท่ี 4 เมืองลูเซิร์น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - น่ังรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุง

เฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เดก็ซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็งพันปี 

- ลานสฟิงซ์ - ที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงท่ีสุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - น่ังรถไฟไต่เขา ลง

จากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมือง

ตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีตัง้ของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ กรุน 

(Grindelwald Grund Station) น าท่าน น่ังรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of 

Europe) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) โดยเปล่ียนขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ 

(Kleine Scheidegg Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มีความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 

ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธาร

น า้แข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทาง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานี

รถไฟท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) ได้รับการขึน้

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2001 น าทา่น เข้าชม 

ถ า้น า้แข็งพันปี (Ice Palace) ตามรอยละคร “ลิขิตรัก” เป็นถ า้น า้แข็งพนัปีท่ีไม่มีวนัละลาย เกิดจากการ

ขุดเจาะใต้ธารน า้แข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน า้แข็งแกะสลักอยู่ตามจุด

ต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของธารน า้แข็ง 

(Aletsch Glacier) ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่

เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและสนกุสนานกบักิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม่

ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดย ที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงท่ีสุดในยุโรป (Post Office at Top of Europe) 

ไปหาบุคคลท่ีท่านนึกถึงในช่วงเวลาท่ีดี ท่ีสุด ** การเดินทางขึน้ชมยอดเขาจุงเฟรา ขึน้อยู่กับ

สถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นส าคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึน้ชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้



 

  
 

 
 

ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคัญ ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) พเิศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ น าท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียง เป็นการทดแทน และไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็น

ส าคัญ ** น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch Top of Europe) เพ่ือ น่ังรถไฟไต่

เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen Station) (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 30 นาที) โดยเปล่ียนขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟคลาย ไชน์เดก็ซ์ (Kleine Scheidegg 

Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เดินทางถึง เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เป็น

หมูบ้่านในรัฐแบร์นของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ตัง้อยูก่ลางหบุเขาสงูชนั ด้วยทศันียภาพท่ี

สวยงามจงึเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแหง่หนึง่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผา่นไปยงัจดุท่องเท่ียว

ตา่งๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดีฌง (Dijon) (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) อดีตเมืองหลวงแหง่แคว้นเบอร์กนัดี ประเทศฝร่ังเศส (France) ผ่าน

ทุง่ราบอนักว้างใหญ่ เป็นแหลง่ผลิตมสัตาร์ดช่ือดงัและไวน์ชัน้เลิศ ระหวา่งทางผา่นชมอาคารบ้านเรือนสมยั

เรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลางซึง่มีจดุเดน่ คือการมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งสีแดงสด

จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Campanile Dijon Centre - Gare, Dijon, France หรือเทียบเท่า 

     



 

  
 

 
 

 

วันท่ี 5 เมืองดจิอง - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส 

เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนั

เมืองปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพล

ของการเมือง การศกึษา ความบนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้เมืองปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ี

ส าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลกหรือเมืองท่ีใครก็ตา่งใฝ่ฝันถึง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้า

หลยุส์ท่ี 14 หากจะเรียกพระราชวงัแห่งนีว้่าสมบรูณ์แบบท่ีสดุในโลกก็คงไม่ผิดนกั เน่ืองจากถูกสร้างขึน้ด้วย

หินอ่อนสีขาวทัง้ภายในและภายนอกตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและ

เคร่ืองเรือน ท่ีใช้เงินมากมากมายมหาศาลในการสร้าง น าท่านเข้าชม ห้องต่างๆภายในพระราชวงั เช่น 

โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง, ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้อง

กระจก ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร เป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราช

แห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดีตกาล อีกทัง้ยัง

เป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ชม

ห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่, ห้อง

วีนสัส าหรับเหล่าคณะราชทูตท่ีเดินทางมาได้พกัก่อนเข้าเฝ้า รวมทัง้ยงัเคยเป็นท่ีพกัของราชทูตสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา สิ่งท่ีท าให้ห้องนีแ้ตกต่างจากห้องอ่ืนๆคือบนเพดานมีภาพเขียนท่ี

แสนงดงามทรงคุณค่า และห้องไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพิธีส าคัญๆ ผนังทัง้สองด้านจะเต็มไปด้วย

ภาพวาดเทพีไดอาน่าท่ีขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสตัว์” เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งท่ีมองข้ามไม่ได้นัน่คือ สวน

แวร์ซายส์ ท่ีถือว่ายิ่งใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนกัแตง่สวนช่ือดงัทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพืน้ท่ี



 

  
 

 
 

ถึง 14,820 เอเคอร์ มีแม้กระทัง่ทะเลสาบจ าลอง มีรูปปัน้ของสัตว์นานาชนิดและเทพเจ้ากรีกตามจุดต่างๆ 

และยังมีสวนดอกไม้ท่ีจะผันเปล่ียนไปตามแต่ละฤดูกาล จึงท าให้การมาเยือนยังพระราชวังแวร์ซายจึง

เปรียบเสมือนการมาเยือนยงั “วิมานแห่งจักรพรรดิ” ท่ีนบัเป็นมรดกโลกตะวนัตกโดยแท้จริง ได้รับการขึน้

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 

น าท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวม

สินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, 

Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo 

Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss แ ล ะ อ่ื น ๆ อี ก

มากมาย อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเท่า 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

วันที่ 6 เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น า้แซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัตศิาสตร์ 

หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - 

จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปา

แลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอร่ี ลาฟา

แยตต์  (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ท่ีไหลผ่านใจกลางเมือง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้แซน เป็นอีก

หนึง่ประสบการณ์ท่ีนา่ประทบัใจ  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส 

ด้วยความสงูถึง 1,063 ฟุต หรือสงูเท่ากบัตกึ 81 ชัน้ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ท่ีบริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

(Trocadéro) ส ร้างขึน้ เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก ในปี  ค .ศ. 1889 (Exposition 

universelle de Paris de 1889) เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแห่งนีเ้ป็นดาวเดน่ท่ีสร้าง

ความประทบัใจแก่ผู้ ร่วมงาน ซึง่ตอ่มาได้รู้จกัในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีส  

น าท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเร่ิมจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิ

ฝร่ังเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ด 

ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือท่ีรู้จกั

กันในช่ือ ประตูชัยแห่งประเทศฝร่ังเศส เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในเมืองปารีส ตัง้อยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล 

เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตัรัุสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่

ทางทิศตะวนัตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตชูยัแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือ

ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีก

ด้วย ประตูชัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึ่งเป็นถนนเส้นตรงจากสวน



 

  
 

 
 

พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ไปยงัชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาว

ฝร่ังเศสก าลงัตอ่สู้กบัทหารเยอรมนั เตม็ไปด้วยเคราและใส่เกราะเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือเป็นการปลกุใจ และเป็น

อนสุรณ์สถานจนกระทัง่สงครามโลกครัง้ท่ี 1 สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์

ลิทซ์ ในปี 1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836 

น าท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ (Jardin du Luxembourg) หรือท่ีรู้จกักันในช่ือฝร่ังเศสว่า 

ชาร์แดง ด ูลกุซ็องบูร์ เป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของเมืองปารีส ภายในเป็นท่ีตัง้ของ

พระราชวงัลกุช็องบูร์ท่ีสวยงามมีพืน้ท่ีกว้างถึง  61 เอเคอร์ ชาวเมืองส่วนมากมกัจะมาใช้เวลาวนัหยดุในการ

ท ากิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผกัผอ่น ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความร่มร่ืนของต้นไม้จ านวนมากแล้ว

ยงัมีการประดบัประดาด้วยรูปประตมิากรรมกวา่ 106 ชิน้  

น าท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโค้งพาดผ่านแม่น า้

แซน เช่ือมตอ่ทัง้สองฝ่ังแมน่ า้ด้านฝ่ังหอไอเฟลกบัฝ่ังช็อง เซลีเซเข้าด้วยกนั โดยได้ถกูกลา่วขานว่าเป็นสะพาน

ท่ีประดบัประดาไปด้วยงานศิลปะชัน้เลิศ และหรูหราท่ีสุดในเมืองปารีส โดยในปัจจุบนัได้ขึน้ทะเบียนเป็น

อนสุรณ์สถานทางประวตัศิาสตร์แหง่ประเทศฝร่ังเศส 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) หรือท่ีเรียกกันว่า โรง

อุปรากรแห่งเมืองปารีส ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูสสไตล์บาโรกท่ีเป็นชิน้เอกในยุคปลาย

ทศวรรษท่ี 18 การตกแต่งแม้จะให้ความรู้สึกหรูหรา หากก็แฝงไว้ด้วยบรรยากาศภายในมีความลึกลับน่า

ค้นหาเสมือนหลงเข้ามาในบทประพันธ์เร่ือง Phantom of the Opera ปัจจุบนัยงัคงมีการแสดงบลัเล่ต์หรือ

โอเปร่าอยู่ ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย ท่านละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) 

หรือ ค านวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 600 บาท (THB) ** 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ (Le Marais) เป็นย่านท่ีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

เมืองปารีส ตามท้องถนนและอาคารบ้านเรือนในละแวกนีย้งัคงให้ความรู้สกึเสมือนฝร่ังเศสในยคุกลาง แม้จะ

ยงัคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไว้อย่างครบถ้วน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไว้อย่าลงตวั ไม่ว่าจะ



 

  
 

 
 

เป็น ร้านอาหารฝร่ังเศสแบบดัง้เดมิ ร้านเบเกอร่ีโฮมเมดตกแตง่สวยงามนา่รัก ร้านแฟชัน่น าสมยั ร้านขายของ

แนวโบราณส าหรับนักสะสม ท่ีส าคัญยังสามารถเดินจากถนนเส้นนีเ้พ่ือเดินทางไปเท่ียวชมหอศิลป์ 

พิพิธภณัฑ์มากมาย  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) 

หรือท่ีรู้จกักนัในนาม มหาวิหารพระหฤทยัแหง่มงมาทร์ ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร์ (Montmartre) บนยอดเขาท่ีสงู

ท่ีสุดของเมืองปารีส ถึงจะเรียกว่ามหาวิหารหากแต่ลกัษณะคล้ายกับปราสาทอนัโอ่อ่าสีขาวมากกว่า อีกทัง้

รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ท่ีดูวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์แตกต่างจาก

สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆในยุคเดียวกัน ท่ีนอกจากจะเป็นสถานทีท่องเท่ียวหลักๆของเมืองปารีสแล้ว ยังนับเป็น

อนสุาวรีย์ของทัง้การเมืองและวฒันธรรม โดยความขาวท่ีเห็นเกิดจากวสัดกุ่อสร้างท่ีท าจากหินปนูประเภทท

ราเวอร์ทีนท่ีท าให้คงความขาวได้อย่างยาวนานและยงัทนต่อภูมิอากาศตา่งๆได้อย่างดี ภายในห้องโถงใหญ่

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของท่ีน่ี ซึ่งเป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคท่ีใหญ่ท่ีสุดของฝร่ังเศส รวมไปถึง

ด้านบนสดุท่ีมีลกัษณะเป็นโมท่ี เป็นจดชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองปารีส ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม 

มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ ท่านละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ท่านละ 

ประมาณ 320 บาท (THB) ต่อโซน จะแบ่งเป็น ส่วนโดม และ ด้านล่าง ** 

น าทา่น ผ่านชม พิพธิภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑ์ทางศลิปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง

ของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง

ศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 

Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปัน้ 

The Victory of Samothrace หรือ รูปปั ้น เทพ วีนัส (Venus de Milo) มีทั ง้ รูปปั ้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัม ม่ี 

(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลฟูร์จะสร้าง

เป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสร้างขึน้จากกระจกเป็นอีกจดุยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวต้องไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็น

ฉากท่ีมีอยู่ในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศิลปะ

ถาวรแล้ว ยงัมีนิทรรศการชัว่คราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภณัฑ์ลฟูร์เป็นสถานท่ี



 

  
 

 
 

มีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีละเกือบ 10 ล้านคน ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ท่านละ 

ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยู่กับ

ประเภทของบัตร และ ส่วนที่เข้าชม ** 

น าท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักช้อปปิง้สินค้าแบรนด์

เนมชัน้น ารุ่นใหม่ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง

เมืองปารีสแห่งนี  ้หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสฯจากร้าน Bucherer ร้านดังของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, 

มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเท่า 

 

     
 

วันท่ี 7 เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส - ท่าอากาศ

ยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือให้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มี เวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ 

ร้านอาหาร 

13.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  



 

  
 

 
 

Thai Airways เท่ียวบนิท่ี TG931 (เที่ยวบินตรง)     

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

วันท่ี 8 ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

     
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี

เตยีง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

09 - 16 สิงหาคม 2562 

(12 ส.ค. วันแม่แห่งชาต ิ

/ 15 ส.ค. วันสารทจีน) 

10AUG TG940 BKK-MXP 

00.40-07.35 

15AUG TG931 CDG-BKK 

13.40-05.55+1 

62,999 62,999 62,999 12,999 48,999 

13 - 20 กันยายน 2562 

14SEP TG940 BKK-MXP 

00.40-07.35 

19SEP TG931 CDG-BKK 

13.40-05.55+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 



 

  
 

 
 

27 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 

28SEP TG940 BKK-MXP 

00.40-07.35 

03OCT TG931 CDG-BKK 

13.40-05.55+1 

58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

11 - 18 ตุลาคม 2562 

(13 ต.ค. คล้ายวัน

สวรรคต ร. 9 และ วัน

ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

12OCT TG940 BKK-MXP 

00.40-07.35 

17OCT TG931 CDG-BKK 

13.40-05.55+1 

58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

18 - 25 ตุลาคม 2562 

(23 ต.ค. วันปิย

มหาราช) 

19OCT TG940 BKK-MXP 

00.40-07.35 

24OCT TG931 CDG-BKK 

13.40-05.55+1 

62,999 62,999 62,999 12,999 48,999 

08 - 15 พฤศจกิายน 

2562 

09NOV TG940 BKK-MXP 

00.35-07.10 

14NOV TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

22 - 29 พฤศจกิายน 

2562 

23NOV TG940 BKK-MXP 

00.35-07.10 

28NOV TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

04 - 11 ธันวาคม 2562 

(05 ธ.ค. วันคล้ายวัน

เฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. 

วันรัฐธรรมนูญ) 

05DEC TG940 BKK-MXP 

00.35-07.10 

10DEC TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 



 

  
 

 
 

20 - 27 ธันวาคม 2562 

(25 ธ.ค. คริสมาสต์) 

21DEC TG940 BKK-MXP 

00.35-07.10 

26DEC TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วันสิน้ปี / 01 

ม.ค. วันขึน้ปีใหม่) 

28DEC TG940 BKK-MXP 

00.35-07.10 

02JAN TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

69,999 69,999 69,999 15,999 55,999 

30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วันสิน้ปี / 01 

ม.ค. วันขึน้ปีใหม่) 

31DEC TG940 BKK-MXP 

00.35-07.10 

05JAN TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

69,999 69,999 69,999 15,999 55,999 

 

** อัตรานี ้ไม่รวม ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี ้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรับการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพ่ือ ใช้เวลาพจิารณาอย่างน้อย 15-

20 วันท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลา

ดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูต

อาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดนิทางคืนท่านภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอย่างน้อย ในล าดบั

ต่อไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดนิทางไม่เพียงพอส าหรับยื่นวีซ่าครัง้ใหม่ การยกเลิก และ คืนเงนิ จะ

เป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 



 

  
 

 
 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครัง้ก่อนท าการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถึงตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดนิทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผล

หน่ึง และ ไม่ว่ามือ้ใดมือ้หน่ึง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเตมิขณะ

มือ้อาหาร เน่ืองจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเร่ืองของวัตถดุบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่

ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เท่านัน้ กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือ

ข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในส่วนนีด้้วยตนเอง **  

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได้ 

 คา่ภาษีน า้มนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบนิได้ ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 20 ก.ก.  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 



 

  
 

 
 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่านชม 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกันเพิ่ม

เพ่ือคุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้

มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนเงนิตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การย่ืนขอวีซา่ท่องเท่ียว ประเทศฝร่ังเศส สามารถ



 

  
 

 
 

ด าเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซา่ของบริษัท จะเป็นผู้ด าเนินการแทนให้ทา่น) ผู้ เดนิทางไมจ่ าเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้น

สถานทตูจะขอให้ทา่นเข้ามาสมัภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกิดกรณีนี ้ขอให้ทา่น

โปรดให้ความร่วมมือไปตามวนั และ เวลาท่ีสถานทตูนดัหมาย 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัท่ี 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหาก

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มี

คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท า

รายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทาง

บริษัทไมไ่ด้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้

มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

  
 

 
 

2. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ี

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไมถ่ึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่าก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถ



 

  
 

 
 

คืนค่าบตัรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสาย

การบนิ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งน้อย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง

ศกุร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 

ห้อง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายท่ีพกัเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิว้มือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนของผู้สมคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับก าหนดการนดัหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทูตหรือศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความ



 

  
 

 
 

จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พร้อมแจ้งวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่า

มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีควิย่ืนวา่งชว่งท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีท่ีสดุท่ีจะชว่ย

อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ทา่นสามารถเลือกซือ้ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึน้  

3.2 การย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบริการพเิศษนียั้งคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เทา่นัน้  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษอีก

ครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีทา่นไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องย่ืนก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะต้องใช้หนงัสือเดนิทางในชว่งท่ีทาง

บริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจ

เร็วกว่านัน้) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น 

คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนก าหนด แตวี่ซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซา่ยงัไม่ได้รับการอนมุตั ิ(อยูใ่น

ระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการย่ืนก่อนคณะ แต่คณะท่ี

ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลกัฐานการพ านกัใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาองักฤษ (Itinerary) ใน

ส่วนนี ้ท่านจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชยคา่เสียหายให้กบัท่านไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกตทิัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจ านวนผู้สมคัร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 



 

  
 

 
 

6. หลังจากท่ีผู้สมัครได้ท าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนงัสือเดินทางกะทนัหนั ท าให้

ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นต้องสมคัรเข้าไปใหม่ นัน่หมายถึงจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ี

เหลือก่อนเดนิทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ท่ียังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมีวัน

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวตัถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชงเก้นฉบบันัน้ๆออก 

และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะนี ้สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซ่า

ออกจากประเทศใด จะต้องพ านกัประเทศนัน้ๆมากท่ีสดุ มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซา่ชนิดท่ีอนมุตัิโดยระบวุนัท่ีสามารถพ านกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนมุตัใินหน้าวีซ่า ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนญุาตให้เช็คอิน

ได้เน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่



 

  
 

 
 

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี ้

เพ่ือให้การย่ืนค าร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การท่ีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่ก่ีวัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆได้ทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการหย่า 

กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง 

(มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านัน้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้

จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนีใ้ห้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตรา

ประทับ) ทางบริษัทยนิดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสดุ ให้ลูกค้าผู้ เดินทางท่ีมาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้

กนัให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกตา่งกัน ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึงวฒันธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิท่ีก าลงัให้บริการทา่นอยู ่

 

 



 

  
 

 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดนิทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่่านการอนมุตัขิองเคาท์เตอร์เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) 

ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ใน

รายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี  ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ คา่ภาษีน า้มนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 



 

  
 

 
 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม

โดยผู้ มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่เหตท่ีุ

เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผู้ เดนิทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 

1. .  หนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดนิทางกลบั และมีหน้าวา่ง

ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า (หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉาก

หลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ า้กบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ีเคยได้รับ 

เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / 

หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบช่ืุอประเทศ ไม่จ าเป็นต้องระบช่ืุอ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ท่ีอยู ่

และเบอร์ตดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรับย่ืนเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้



 

  
 

 
 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ

พจิารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่น

ได้ ** 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่ี

ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 



 

  
 

 
 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกันทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และ

จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารส าคัญดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยนัรับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธ

การรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพ่ืออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูบิตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

แผนที่การเดนิทาง เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 

 สถานที่ : ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าฝร่ังเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่ตกึสามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถ 

   : ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชิดซ้ายตาม

ทางเดนิลอยฟ้าข้ามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดนิลงโดยใช้บนัไดทางลงมุง่หน้าสู่ถนนสาทร 

จากนัน้เดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ อยูท่างด้านขวามือของทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 

1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจุบัน ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หม้าย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง, หากเป็นแม่ บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 



 

  
 

 
 

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผู้สมคัร 

   ตวัผู้สมคัรเอง 

   มีผู้ อ่ืนออกคา่ใช้จา่ยให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

15. ช่ือบคุคลท่ีเดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพจิารณาอนุมัตวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ ** 

 

 


