
 

 

รหัสทัวร  1900412 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด  
10 วัน 7 คืน (TG) 
มหาวิหารมิลาน  ทะเลสาปโคโม  ถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ   ชมหอนาฬิกาเมืองซุก   
ชมโบสถเซนทออสวอรล  ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน  นั่งรถไฟไตเขาริกิ 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคาน เตอร  D สายการบินไทย พบเจาหน าที่ คอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – โคโม 
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 *** คณะที่

ออกเดินทางระหวาง 1 -10  พ.ย. 62 จะออกจากกรุงเทพเวลา 00.35 น. และ
ไปถึงมิลานเวลา 07.10 น.*** 

07.35 น.
  
 
 

ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) 
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน 
(Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก นําทานถายรูปดาน
นอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะ
แบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิค เตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดใน
เมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติ
หัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน 
คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา มีเวลาให
ทานเลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนําจากทั่วทุกมุมโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมอืงเบอรกาโม (Bergamo) อีกหน่ึงเมืองสําคัญของอิตาลีตอน

เหนือ ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกโดยยู เนสโก  (UNESCO World 
Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมืองทําใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนเปน
อันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองน้ีแบงเปน เมืองใหมดานลาง ซิตตา บาซซา 
(Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศูนยรวมการเงิน การคา ของเมือง นํา
ทานขึ้นสูเมืองเกาดานบนที่ต้ังอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ 
Upper Town) เปนเมืองเกาที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบลอมดวย
กําแพงเมืองที่ป�องกันการรุกรานจากขาศึกในอดีต นําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมือง 
Pizza Vecchia รายลอมไปดวยอาคารที่สําคัญและสวยงามมากมาย มีน้ําพุ
ต้ังอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,



 

 

ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เขาชมหอบัพ
ติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore Basilica วิหารประจําเมืองที่
สวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในที่ตกแตงอยางวิจิตรงดงาม ทั้งภาพวาดเหลา
เทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา จะไมสามรถเขาชมดานใน
ได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทาน้ัน) จากน้ันนําทานเดินสูเมืองโคโม 
(COMO) แหงแควนลอมบารเดีย เมืองที่เปนที่ ต้ังของทะเลสาปโคโม LAKE 
COMO ผูคนทั่วโลกกลาวขานกันวา เปนทะเลสาปสวยที่สุดในประเทศอิตาลี 
ดวยพื้นที่กวา 146 กิโมเมตร ทานจะไดชมความสวยงามของเมืองที่ต้ังรายลอม
ทะเลสาปแหงน้ีเอาไว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ นทางเข าสูที่ พั ก  METROPOLE SUISSE  ห รือ เทียบ เท า  

 
วันที่ 3 โคโม – วาดุซ - เมืองซกู – ลูเซิรน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนด เดินทางสูเมืองวาดุซ 

(Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน (Liechtenstein) เปนประเทศ
เล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรทั้งประเทศเพียงแค
เกือบ 4 หมื่นคน ต้ังอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดาน
ตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยม
ของนักเลนกีฬาฤดูหนาว นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวงของ
ประเทศและเปนที่ต้ังของรัฐสภาแหงชาติ เมืองต้ังอยูริมแมนํ้าไรน ที่มีประชากร
ราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz 
Castle) ปราสาทที่ต้ังอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหง
น้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนสไตนต้ังแตอดตีจนถงึปจจุบัน ตัว
ปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการบูรณะและตอเติมในป
ค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะ
ทั่วไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและเคร่ืองประดับช่ือดัง 
แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามียีห่อช้ันนําครบมากที่สุดแหงหน่ึง
เล ย ที เ ดี ย ว  อ า ทิ  เช น  Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, 
Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, 
Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, 



 

 

Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือเดินทาง 
(Passport Stamp) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง ที่น่ี
ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย 
 
 
 
 
 

ดินทางสูเมืองเมอืงซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
ต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศ
ที่นิยมของเหลาเศรษฐี นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) 
แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและ
ความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของ
บานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอ
นาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชม
โบสถเซนทออสวอรล (St Oswald's church) โบสถศักดิ์สิทธิ์ทีส่ําคัญของเมือง 
ตัวโบสถสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการกอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหน่ึง
ในสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด 
นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีกวา ถาใครมีเร่ืองทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย 
ถาไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธี
ภายในโบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแก
ที่ สุ ด ใน ยุ โรป  (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ขอ ง
ครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการ
ตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมยัจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมนั มี
รูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปด
รานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ิน
เดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดับหา
ยากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อ
เลือกชมอาทิ  เชน  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จาก น้ันนําท านเดินทางต อสู เมื องลู เซิรน 
(Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอม
ลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MONOPOL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4  ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – น่ังรถไฟไตเขาริกิ – ดิจอง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิด
จากการปฏิวั ติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel 
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss 
River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มี
หลังคาที่เกาแกทีสุ่ดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพาน
มีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากน้ันนําทานลองเรือ
ทะเลสาบลูเซิรน (Lake Lucerne Cruise) (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําในทะเลสาปอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถ
ลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 สวิตฟรังตอทาน) ทะเลสาบส่ีพันธรัฐที่
มีขนาดใหญเปนอันดับที่4ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลาง
หุบเขาที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount 
Pilatus) ทําใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิ่งขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดช่ือวาสวยสุดใน
สวิตเซอรแลนด จนเรือเทียบทาที่หมูบานวิทซนาว (Vitznau) จากน้ันน่ังรถไฟไต
เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปนอนัดับ 2 
รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีที่มาจากคําวา Mons 
Regina แปลไดวา ราชิ นิแหงภู เขา(Queen of the mountains) เพราะ
สามารถมองเห็นทวิทศันของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรา
มาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย 
 

นําทานลงจากเขาโดยการน่ังกระเชา สัมผัสบรรยากาศของทิวทัศนที่สวยอีก
เสนทาง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมือง
หลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดัง อีก
ทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช้ันเลิศอีกดวย ระหวางขางทางผานชมอาคาร
บานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ 
การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN DIJON หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 ดิจอง – ปารีส – ลองเรือแมน้ําแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต

เสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําให
กรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมน้ําแซนด ที่

ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจโดย
เรือจะลองผานมหาวหิารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris)อายุ
กวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวย
หอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดิน
ถึง 96 เมตรเปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับ
พระนางมารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศสอีก
ดวยนําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde)ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี
อองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเขา สู
ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรดตรงสูประตชัูยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกบัประตชัูยนโปเลียน (Arc 
de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอร
ลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 
แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE IVRY หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 6 ปารีส – พิพธิภัณฑลูฟท – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑลูฟท (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี

ช่ือเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก เปดใหเขาชมเมื่อป 1793 ตัวอาคารเดิม
เคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก กวา 35,000 ช้ิน ทานสามารถ
เดินชมงานศิลปะช่ือกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin 
and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโดงดังของ
ลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพ
วีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือ
รองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑ
ลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่
นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในในภาพยนตรเร่ือง 
The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะ
ถาวรแลว ยังมีนิทรรศการช่ัวคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทํา
ใหพิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 นําทานเขาชม พิพิธภัณฑน้ําหอม Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัตคิวาม

เปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ 
Fragonard ยี่หอน้ําหอมอันโด งดัง ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง 
Grasse เมืองที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ี
กอต้ังขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 
Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเร่ืองราวการ
ผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝาก
จากปารีสที่ ไม เหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อ น้ําหอมจากโรงงานของ 
Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัยจากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกใน
รานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกา
หรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่ว
ทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 
(Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน 
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา



 

 

มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน 
Rolex, Omega, Tag Heuerเปนตน 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE IVRY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ปารีส – บรัสเซลล – อะตอมเมี่ยม – จตุัรัสกรองดปลาสต– หมูบานกงัหันลม

ซานสคันส – อัมสเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่ง
เปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสราง
ขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของ
จริงถึง 165 พันลานเทา จากน้ันเขาสูจัตุ รัสกลางเมืองจัตุ รัสกรองดปลาสต 
(Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ชมศาลา
วาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส 
(Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัว
ปสสาวะอยางนารัก ผูสรางประวติัศาสตรและตํานานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่ง
มีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสาย
ชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได 
ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จากน้ันนําทานสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) ใหทานได

ถายรูปเปนที่ระลึกกบักังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม
การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ
ตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูกรุง
อัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเที่ยว
จากทั่วโลก จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส
แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึง
ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนา
ปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรือง
อํานาจ ใหอิสระทานเดินเลนเลือกซื้อของตางๆ 



 

 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก –หมูบานชาวประมงโวเลนดัม –  

แอนทเวริป 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแต
สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ 
นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรู
พื้นฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาส
เลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยาง
นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวม ไป ถึ งน า ฬิ ก าแ ฟ ช่ั น อย า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, 
CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, 
TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางสู หมูบานชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นําทานสัมผัสวิถี

ชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปดวยอาคารบานเรือนเกาแก รวมไปถึง
ทาเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปดวยนักทองเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังเปน
เมืองที่ยังคงอนุรักษ อนุรักษวัฒนธรรมการแตงกายแบบด้ังเดิมของชาวดัตชไวที่
เมืองน้ี อิสระใหทานไดชมเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลึกไดตาม
อัธยาศัย*** จากน้ันนําทานเดินทางสุเมืองแอนตเวิรป (Antwerp) เมืองที่มี
ช่ือเสียงในเร่ืองของตํานานยักษ ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ที่อาศัย
บริเวณแมน้ําสเกลท (Scheldt River) ที่เช่ือมกับทะเลเหนือที่ปากน้ําเวสเทรินส
เกลต (Western Scheldt) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก DE KEYSER หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 9 แอนทเวริป – สนามบินบรัสเซลล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที่ TG 971 *** คณะที่ออกเดินทางระหวาง 1 

-10  พ.ย. 62 จะออกจากกรุงเทพเวลา 13.10 น. และไปถงึมิลานเวลา 06.15 
น.*** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

22-31 ก.ค. 62 76,900 76,900 76,900 76,900 44,900 17,500 
4-13 ต.ค.62 71,900 71,900 71,900 71,900 45,900 17,500 

14-23 ต.ค 62 71,900 71,900 71,900 71,900 45,900 17,500 
1-10 พ.ย.62 69,900 69,900 69,900 69,900 43,900 17,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา  



 

 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท  
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยืน่ เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (19 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ยูโร)  
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ



 

 

เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วนัทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

 
 



 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมรีองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป ยอนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 

                                                                               
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารทีท่านสงตามมาที่หลงัจะตอง
ตรงกบัขอมูลทีท่านกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศทีเ่กิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)      แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                  หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และท่ีอยู ผูปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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



 

 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 
   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู

ของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวันที.่........................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว  ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    



 

 

   
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิน้ ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


