
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

มหัศจรรย์... EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 



 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

วันที่ 2 โรม (อิตาลี) • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • น ้าพุเทรว่ี • บันไดสเปน • ปิซ่า              
            ( - / กลางวัน / เย็น ) 

00.01 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

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

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 

** ส้าหรับพีเรียดตั งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. 63  เที่ยวบินที่ TG 944 
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.20 น. บินถึงกรุงโรม เวลา 06.50 น. ** 

 
น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรที่อยู่ในกรุงโรม ถือ
เป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบ 



 

 
 

 
พิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคัญ น าท่านถ่ายรูป
บริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (ST. PETER’ 
SQUARE) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ 
เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า 
สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัส
สามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรง
กลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 
เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยา
นุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น 
จากนั้นน าท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอก กับความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) หรือ
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อน
เปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการต่อสู่
ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 บ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมท าให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบ

อัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

 
ถัดกันไม่ไกลพาท่าน  ผ่านชม โรมันฟอรั่ม 
(ROMAN’S FORUM) อดี ตศู นย์ กล า งทา ง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักร
โรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเป็นที่ตั้งของประตูชัย 2 
แห่ง ที่เป็นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัย
คอนสแตนติน สร้างขึ้นในครั้งที่พระเจ้าคอนส
แตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส 
และประตูชัยไททัสที่สร้างขึ้นหลังจากได้รับชัย
ชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81 
จากนั้นน าท่านชมความงามของ น ้าพุเทรว่ี (TREVI FOUNTAIN) ที่มักกล่าวกันว่าเป็นน้ าพุที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งในโลก แต่แท้จริงแล้วน้ าพุแห่งนี้เป็น 1 ใน จุดพักน้ าจากสะพานส่งน้ าเท่านั้น แต่ด้วยความสวยงามใน
รูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปั้นเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มา
ของชื่อน้ าพุแห่งนี้นั้นมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวี่ที่ได้บริจาคพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณ
ด้วยรอบยังมีร้านไอศกรีมเจลาโต้รสเลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มีหลากหลายรส ถัดกันไปไม่ไกล  

 
น าท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่าง
จัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้ หากจุดโรแมนตคิของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบได้เช่นนั้น เพราะ 



 

 
 

 
ภาพยนตร์รักหลากหลายเรื่องที่ถ่ายท าในโรมนั้น ก็มักจะไม่พลาดที่จะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันที่
บันไดแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, 
Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรส
โซ่ต้นต าหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื อที่ 1) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยู่ในแคว้นทัสคานี เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จัก

อย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า  ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เป็น
เมืองที่เคยมีความส าคัญอย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 11  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื อที่ 2) 
ที่พัก  HOTEL GALILEI 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

วันที่ 3  ปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิส 
                   เมสเตร้                                                                                  ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่ 3) 
น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ 
จัตุ รั ส เปียซซา เดล ดู โอโม 
(PIAZZA DEL DUOMO) อั น
เป็ นที่ ตั้ ง  หอ เอน เ มื อ งปิ ซ่ า 
( LEANING TOWER OF PISA) 
หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่
สร้างด้วยหินอ่อนขาว เอกลักษณ์
และสาเหตุที่ท าให้หอระฆังแห่งนี้
ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้น
คือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียง
ไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา 
หอเอนแห่งนี้แรกเริ่มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อสร้างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจาก
เนื้อดินในบริเวณนี้ไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าอาร์โน ท าให้ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ 
จนท าให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มา
สานต่อ ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี 
นับจากวันที่เริ่มสร้าง 



 

 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื อที่ 4) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ฝั่งแผ่นดินใหญ่
เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการ
คมนาคมมากท่ีสุด  
น าเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ 
เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

 
น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (ST. MARK'S SQUARE) ที่จักรพรรดิ  นโปเลียนยกย่องว่าเป็น
ห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (SAN MARCO BASILICA) มหา
วิหารประจ าเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากถูก
ท าลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมันเข้ายึด เป็นที่เก็บอัฐินักบวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิ
สน ามา ส าหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ (DOGE'S PALACE) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคท่ี
ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของดยุคแห่งเวนิส และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (ST MARK'S CAMPANILE) หอ
ระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุ้มโค้งที่ เชื่อมระหว่าง
พระราชวังดอร์จและเรือนจ า โดยสาเหตุที่ได้ชื่อว่าสะพานถอนหายใจนั้นมีอยู่หลายเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นการ
ถอนหายใจของนักโทษที่ก าลังเดินผ่านสะพานแห่งนี้ซึ่งทราบดีว่า แสงอาทิตย์ที่สาดผ่านเข้ามาจะเป็นแสง
สุดท้ายก่อนที่ตนใจเข้าเรือนจ า บ้างก็ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งได้นั่งเรือกอนโดร่ามาที่บริเวณสะพานแห่งนี้ได้จุมพิตกัน
และถอนหายใจด้วยความสุขท่ีรักของตนจะเป็นนิรันดร 



 

 
 

 
 แต่เรื่องที่ท าสะพานนี้โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้น นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา เป็น

เพียงคนเดียวที่สามารถออกจากเรือนจ าแห่งนี้ได้ โดยเรื่องราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลป์คนนี้ถูกตีพิมพ์และโด่งดังในปี 

1855 และถูกท าเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 

 
จากนั้นน าท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ที่สุดของเวนิส 
รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ที่ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที่
ใหญ่ที่สุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายน้ าของชาวท้องถิ่นท่ีใช้คลองแทนถนน 

 
หมายเหตุ :    ราคาทัวร์ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์  เพื่อ

ประสานงานให้ได้ ทั งนี ไม่แนะน้าให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่าน เนื่องจากอาจมี
มิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตี เส้นหมึกแบบเวนิส (มื อที่ 5) 

  จากนั้นน าท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเมสเตร้ 



 

 
 

 
ทีพ่ัก  HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
วันที่ 4  เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)             (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่ 6) 
น าท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองส าคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่
บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียง
ในด้านแฟชั่นและศิลปะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื อที่ 7) 
น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรม
กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิต
พระเยซูอยู่ ตัวอาคารสีขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร กว้าง 92 เมตร ประกอบด้วยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุด
ของอาคารเป็นรูปปั้นพระแม่มารีย์ท าจากทองสัมฤทธิ์สูง 4 เมตร บริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที่
ตกแต่งอย่างประณีต มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 
579 ปี ซึ่งประตูบานสุดท้ายซึ่งถือเป็นการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปี 1965  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
จนกระทั่งได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม. เมืองที่อยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟชีสฟองดู แบบฉบับสวิสเซอร์แลนด์ (มื อที่ 8) 
ที่พัก  CITY HOTEL OBERLAND หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

วันที่ 5  อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • ดิฌง (ฝรั่งเศส)  
                                                                                                                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่ 9) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอ
วาลด์ (GRINDELWALD) ตั้งอยู่
ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาส
ลี รัฐแบร์น เมืองอันเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพิชิตยอดเขายุงฟราว Top 
Of Europe ตั้ ง อ ยู่ ที่ ค ว า ม สู ง 
1,034 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 
ด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขา ที่มี
บ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบท าให้มีความสวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ที่
คุ้นเคย จากนั้นน าท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์ (JUNGFRAUJOCH) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของ
เทือกเขาแอลป์ที่คู่ควรแก่การพิชิตเป็นอย่างยิ่ง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 1912  
เมื่อถึงแล้ว น าท่านชม อุโมงค์น ้าแข็ง ( ICE PALACE) ที่ เจาะธารน้ าแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มี
ประติมากรรมน้ าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ 
(ALPINE SENSATON) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะน าให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซ้ือกลับเป็นไปเป็นของฝาก
จากร้านช็อคโกแลตที่สูงที่สุดในโลก และน าท่านขึ้นสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี 
ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jungfraujochถือเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยความสูง 3,454เมตรเหนือระดับน้าทะเลซึ่งถือเป็นสุดยอด

งานวิศวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงค์ภูเขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว 

เที่ยง  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ  (มื อที่ 
10) 

 



 

 
 

 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอีกเมืองที่
ต้องแวะชม เพราะเป็นที่ตั้งของ น ้าตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมา
แบบไม่มีสิ่งกีดขวาง และเบื้องล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาท่ีล้อมโดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม
ที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้ป่า ที่สวยสดงดงาม ที่จะท าให้ท่านตื่นตาตื่นใจ ตลอดการเดินทางจน
ท าให้ท่านหลับตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส 
และเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายปารีสอย่างมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน (มื อที่ 11) 
ที่พัก  HOTEL IBIS DIJON GARE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6  ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น ้าแซน            
                                                                                                                           (เช้า/-/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่ 12) 
น าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แหล่งช้อปปิ้งที่รวม
ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ 
ม ากมาย  เ ช่ น  Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, 
Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, 
Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าท่านเข้าสู่ นครปารีส (Paris) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สุด ณ จัตุรัส
ทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานส าคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่
โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่ง
สัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้ งตามชื่อของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เมื่อมีภาพยนตร์
เรื่องใดที่จะกลา่วถึงปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดใน
โลก แห่งนี้อยู่ด้วยเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 ด้วยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รื้อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง 

แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติก
ที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่ส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT 
DE L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์ -ดาม
แห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต้าหรับฝรั่งเศส (มื อที่ 13) 
ที่พัก  IBIS PARIS PORTE DE BERCY 3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 7 พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซ
ลีเซ                    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่ 14) 

จากนั้น น้าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที 
หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุด และยังเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย  แต่เดิมนั้น
เป็นเพียงเมืองเล็กๆที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เท่านั้นแต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่14  ครั้งทรง
พระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรงโปรดพ้ืนที่บริเวณนี้มากเมื่อทรงขึ้นครองราชย์นจึงมีพระราช
ด ารัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุงปารีสโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวังที่
สวยงามที่สุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง700 ห้องมีภาพวาด6,123ภาพและงานแกะสลักถึง15,034 ชิ้น
ไฮไลท์ส าคัญของพระราชวังแห่งนี้คงหนีไม่พ้นห้องกระจกซึ่งบริเวณผนังด้านขวานั้นประดับด้วยกระจกฉาบ
ปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่นซึ่งในสมัยก่อนนั้นกระจกเป็นสิ่งที่มีราคาสูง
มากเทียบเท่าทองค าเลยทีเดียว ซึ่งห้องกระจกแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกใน
สงครามโลกครั้งที่1 ระหว่างฝ่านสัมพันธมิตร และฝ่ายจักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 1918 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ห้องกระจกแห่งแวร์ซายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูต

ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 น าโดยออกพระวิสุทธสุนทร ในวันที่ 1 กันยายนปี พ.ศ. 2229 (1686)นับเป็นการ

ส่งคณะฑูตส าเร็จอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับชาติยุโรปในประเทศไทย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื อที่ 15) 
เดินทางกลับสู่กรุงปารีส น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่ เต็มไปด้วยนั กช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ใน
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูป
ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณค่าระดับโลกจ านวนมาก นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในปารีสที่ต้องไปเยือน เพราะมีทั้งสถาปัตยกรรม
อันวิจิตรงดงามและเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของ
ปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน 
เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีก
ด้วย อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้ง
ของถนนสายที่โด่งดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนที่ได้ชื่อมาจาก
สวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพ้ืนที่สวยหย่อมของพระราชวังตุย
เลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้น า
รูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพ้ืนที่บน
ถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป และเป็นที่ตั้งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton, 
Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน หรือหากท่านใดสนใจ
จิบกาแฟ ทานเบเกอรี่ชิลๆ ตลอดถนนเส้นนี้ก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่นเช่นกัน 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
ทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-
ÉLYSÉES) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพ้ืนที่
สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป 
ทรงมีพระราชด ารัสให้น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่า
กันว่าอัตราค่าเช่าพ้ืนที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป และเป็นที่ตั้งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมาย
ทั้ง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน 
หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอรี่ชิลๆ ตลอดถนนเส้นนี้ก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่นเช่นกัน 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื อที่ 16) 
พักที ่MERCURE PARIS VELIZY 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 8  สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล • กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่ 17) 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) เพ่ือ
ท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX REFUND) 

12.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 931 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สู่
กรุงเทพฯ 

** ส้าหรับพีเรียดตั งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค 63  เที่ยวบินที่ TG 931 
โดยจะออกจากปารีส เวลา 13.40 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.55 น. ** 

 
วันที่ 9  กรุงเทพฯ  

06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
********************* 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่ 
กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง 
หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลา
และสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

  



 

 
 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 

 มหัศจรรย ์EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน  
อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

ก้าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 

เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

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

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

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

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

** คณะเดินทางจ้านวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั นธุรกิจ TG (BKK-FCO/CDG-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 
** 

90,000 – 120,000 

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

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-FCO/CDG-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)  
2. ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ าหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 



 

 
 

 
4. ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
9. ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ช้าระพร้อมค่ามัดจ้าทัวร์ 
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

7. ทิปส าหรับคนขับรถ 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน 
8. ทิปส าหรับไกด์ท้องถิ่น 1 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 1 ยูโร/ท่าน 
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน 

 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 

การจองทัวร์ : 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 
 



 

 
 

 
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย : 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

1. กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

2. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ใน
กรณีท่ีท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

3. หลังการจองทัวร์และช าระค่ามัดจ า กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่า
ส่งกลับมา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 

4. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณ ี

5. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบทุกกรณ ี

 
โรงแรมท่ีพัก 

1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียง
พับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง 

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว  Single ห้องคู่  
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 



 

 
 

 

3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 
 

 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ้าเพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง** 

  



 

 
 

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฝรั่งเศส) 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตี ทาวเวอร์) 

การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15   วันท้าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ

ทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก้าหนดขึ นอยู่กับสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
***ส้าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 



 

 
 

 
(พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิ ว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 
 
 

 

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 

• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน พร้อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

               

• กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 3 
เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว 
ค่อยขอ Statement เพ่ือให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ของผู้ที่ออก
ค่าใช้จ่าย)  

• **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต้องมีแสดง
ทั้งหมดในทุก ๆ หน้า 

• ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้ง
ธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเต็มเท่านั้น 

4. หลกัฐานการเงิน 

 

3. หลกัฐานการท างาน 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน 

• ส าเนาบัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
 

 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส้าหรับหนังสือยินยอมนั น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส้านักงานเขต หรืออ้าเภอ* 
 

• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอ
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 

 



 

 
 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ ากว่า 18 ปี ) 
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 
• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณี

อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 
การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัท
เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ข้อมูลค้าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศฝรั่งเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศฝรั่งเศส 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

        วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด        สมรสโดยจดทะเบียนสมรส           สมรสไม่ได้จดทะเบียน            หย่า         หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก้าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

             



 

 
 

 
3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จ่ายเอง             มผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้                  ระบุชื่อ   ความสัมพันธ์   
 

 

 


