
 

 

รหัสทัวร B2B1901749 

ทัวรอิตาลี ลกิเทนสไตนสวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส  เบลเยี่ยม 
เนเธอรแลนด Say Hi Mount Rigi and Louvre Museum 

10 วัน 7 คืน (TG) 
ลองเรือทะเลสาบซ ุ  มหาวิหารแหงเมืองมิลาน   ปราสาทวาดุซ 

แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล   จัตุรัสกลางเมือง   หอบัพติศมาของมหาวิหาร 
หอนาฬิกาเมืองซุก   สิงโตหินแกะสลัก   รถไฟไตเขาริกิ   ลองเรือบาโตมุช 

 



 

 

ประตูชัยนโปเลียน   หอไอเฟล   พิพิธภัณฑลูฟท   เมเนเกนพีส 

พิพิธภัณฑน้ําหอม Fragonard   อนุสรณอะโตเมี่ยม   จัตุรัสกรองดปลาสต 
หมูบานกังหันลมซานสคันส   จัตุรัสดัมสแควร 
 
กําหนดการเดินทาง 

วันที่  22-31 ก.ค. 62 74,888 
วันที่  4-13 ต.ค. 62 67,888 
วันที่  14-23 ต.ค. 62 69,900 
วันที่  1 -10  พ.ย. 62 66,888 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

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

คณะที่ออกเดินทางระหวาง 1 -10  พ.ย. 62 จะออกจากกรุงเทพ
เวลา 00.35 น. และไปถึงมิลานเวลา 07.10 น.*** 

07.35 น.  
 
 

ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 
มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจากน้ัน
เดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหง
แฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน 
เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี 



 

 

วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวา
เปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน 
อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 
ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกา
ลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟช่ันชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเบอรกาโม (Bergamo) อีกหน่ึงเมืองสําคัญของ

อิตาลีตอนเหนือ ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกโดยยู เนสโก  
(UNESCO World Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมืองทํา
ใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนเปนอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองน้ี
แบงเปน เมืองใหมดานลาง ซิตตา บาซซา (Citta Bassa หรือ Lower 
Town) จุดศูนยรวมการเงิน การคา ของเมือง นําทานขึ้นสูเมืองเกา
ดานบนที่ตั้ งอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ Upper 
Town) เปนเมืองเกาที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบลอมดวย
กําแพงเมืองที่ป�องกันการรุกรานจากขาศึกในอดีต นําทานเขาสูจัตุรัส
กลางเมือง Pizza Vecchia รายลอมไปดวยอาคารที่สําคัญและ
สวยงามมากมาย มีน้ําพุตั้งอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับอาคารเทศบาล 
Campanone Torre Civica ,ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di 
Bergamo e Battistero เข าชมหอบัพติ ศมาของมหาวิห าร 
Santa Maria Maggiore Basilica วิหารประจําเมืองที่สวยงาม
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในที่ตกแตงอยางวิจิตรงดงาม ทั้งภาพวาดเหลา
เทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา จะไมสามรถเขา
ชมดานในได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทาน้ัน) จากน้ันนําทานเดิน
สูเมืองโคโม (Como) แหงแควนลอมบารเดีย เมืองที่เปนที่ตั้งของ
ทะเลสาปโคโม  LAKE COMO ผูคนทั่ วโลกกลาวขานกันวา เปน
ทะเลสาปสวยที่สุดในประเทศอิตาลี ดวยพื้นที่กวา 146 กิโมเมตร ทาน
จะไดชมความสวยงามของเมืองที่ต้ังรายลอมทะเลสาปแหงน้ีเอาไว 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ น ท าง เข าสู ที่ พั ก  METROPOLE SUISSE  ห รื อ

เทียบเทา  
วันที่ 3 โคโม – วาดุซ – ซุก – ชิมฟองดูวและไวนระหวางลองเรือทะเลสาบ

ซุก  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนด เดินทางสูเมือง

ว า ดุ ซ  (Vaduz) เมื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ ลิ ก เต น ส ไ ต น  
(Liechtenstein) เป นประเทศเล็กๆ  มีพื้ นที่ เพี ยง 160 ตาราง
กิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรทั้งประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน ต้ังอยูใน
ทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับ
ออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของ
นักเลนกีฬาฤดูหนาว นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวง
ของประเทศและเปนที่ตั้งของรัฐสภาแหงชาติ เมืองตั้งอยูริมแมน้ําไรน ท่ี
มีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละถายรูปคูกับ
ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยูบนยอดเขาสูงชันใน
ยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศ
แหงลิคเทนสไตนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการบูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตน
ศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะทั่วไปเขาชม 
จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง 
แหลงรวมนาฬิกาชั้นนํามากมายและเรียกไดวามียี่หอช้ันนําครบมากที่สุด
แหงหน่ึงเลยทีเดียว อาทิ เชน 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 และ
พลาดไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport 



 

 

Stamp) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง ที่น่ีไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย 
 
 
 
 
 

เดินทางสูเมืองเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ที่มีอัตราการ
เก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี  
จากน้ันนําทานลองเรือทะเลสาบซุก (Lake Zug Cruise) (การ
ลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําใน
ทะเลสาปอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอ
คืนเงินจํานวน 10 สวิตฟรังตอทาน)ชมทัศนียภาพเมืองซุกที่สวยงามราว
กับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ **พิเศษใหทาน
ชิมชีสฟองดูวและไวนเมืองซุกระหวางลองเรือ ***  หลังจากน้ันนํา
ทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่
สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดด
เดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของ
บานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบน
ของหอนาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก 
นําทานเขาชมโบสถเซนทออสวอรล (St Oswald's church) โบสถ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1478 ใชเวลา
การกอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุด
ในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด นอกจากน้ี ชาวสวิสยัง
มีความเชื่ออีกวา ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถาไดมาขอ
พรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธี
ภายในโบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่
เก า แ ก ที่ สุ ด ใน ยุ โรป  (The Oldest house of goldsmiths in 
Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 
ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโป
เลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการ



 

 

วาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้า
คาและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให
ทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ใน
สวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อ
เลื อกชมอาทิ  เช น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 
Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเทา 
วันที่ 4  ซุก - ลูเซิรน – นั่งรถไฟไตเขาริกิ – ดิจอง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม

อันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขานําทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 
ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันนั่งรถไฟไตเขาริ
กิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปน
อันดับ  2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน  ในมลรัฐนิวแฮมป� เชียร  ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ 
(Rigi Kulm) น้ีมีที่มาจากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหง
ภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอม
ดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย 
 

นําทานลงจากเขาโดยการน่ังกระเชา สัมผัสบรรยากาศของทิวทัศนที่สวย
อีกเสนทาง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศ
ฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญ
แหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีก
ดวย ระหวางขางทางผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและ
วิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบื้อง
สีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN DIJON หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ดิจอง – ปารีส – ลองเรือแมนํ้าแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 

เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัย
แหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ 
แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญ
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตาม

แม น้ําแซนด  ที่ ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปน
อีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจโดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเต
รอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris)อายุกวา 800 ป เปน
มหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนา
ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 
96 เมตรเปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 
16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของ



 

 

ประเทศฝรั่งเศสอีกดวยนําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผาน
ลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde)ที่พระ
เจาหลยุสท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากน้ันเขา สูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยน
โป เลียน , นํ าชมและถ ายรูปคู กั บประตู ชัยนโป เลี ยน  (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส
เตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จใน
ป ค.ศ.1836 แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE IVRY หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ปารีส – พิพิธภัณฑลูฟท – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑลูฟท (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทาง

ศิลปะที่มีชื่อเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก เปดใหเขาชมเมื่อป 
1793 ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบันเปนสถานที่ที่
จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปน
จํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก 
อยางภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with 
St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโดงดังของลีโอนาร
โด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพ
วี นั ส  (Venus de Milo) มี ทั้ ง มี รู ป ปم� น ส ฟ ง ซ  (Sphinx), มั ม มี่  
(Mummy) หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลาน
ดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจาก
กระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และ
เป นฉากที่ มี อยู ใน ในภาพยนตร เรื่ อ ง The Da Vinci Code ซึ่ ง



 

 

พิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมี
นิทรรศการชั่วคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําให
พิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 นําทานเขาชม พิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดง

ประวัติความเปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของ
โรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ Fragonard ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง ที่มีแหลง
ผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของ
โลกนํ้าหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอต้ังขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปนที่
อ ยู เดิ ม ข อ ง  น โป เลี ย น  โบ น า ป า ร ต ที่  3  Louis-Napoléon 
Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุ
น้ําหอมต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสาน
กลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝาก
จากปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ 
Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัยจากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่น
ร าค าถู ก ใน ร าน ค าป ล อด ภ าษี  (Duty Free Shop) อ าทิ  เช น 
เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคา
ใหญ ใจกลางกรุ ง  ป ารี สที่ แกล เลอรี่  ล าฟ าแยตต  (Galleries 
Lafayette) หรือท านสามารถ เลื อกซื้ อสิ นค าของสวิสจากราน 
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมี
สินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ
ดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuerเปนตน 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE IVRY หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ปารีส – บรัสเซลล – อะตอมเม่ียม – จัตุรัสกรองดปลาสต– หมูบาน

กังหันลมซานสคนัส – อัมสเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยี่ยม สถานที่ตั้ งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกัน
แอตแลนติกเหนือ หรือนาโต จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึก
กับ อนุสรณอะโตเม่ียม(Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงาน
แสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะ
ในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 
พันลานเทา จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand 
Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ชมศาลา
วาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับ
เมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ
กําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานาน
พื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน 
มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรด
เพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อ
ระลึกถึงความกลาหาญ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภั ตตาคาร อาหารพื้ น เมื อง 
(หอยแมลงภูอบไวนขาว) 

 จากน้ันนําทานสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) ให
ทานไดถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของ
ชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสใน
ชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหง
แสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก จากน้ันนําทานเดิน
เท่ียวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) 
ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคย
ใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรือง
อํานาจ ใหอิสระทานเดินเลนเลือกซื้อของตางๆ 



 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก –หมูบานชาวประมงโว

เลนดัม – แอนทเวิรป 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลํา

คลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงาม
สืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอัน
สวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มี
ชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชร
ในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามใน
ราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดัง
ม าก ม า ย  อ า ทิ  เช น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI, 
DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเดินทางสู หมูบานชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นําทาน

สัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปดวยอาคารบานเรือน
เกาแก รวมไปถึงทาเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปดวยนักทองเที่ยว
มากมาย อีกทั้งยังเปนเมืองที่ยังคงอนุรักษ อนุรักษวัฒนธรรมการแตง
กายแบบดั้งเดิมของชาวดัตชไวที่เมืองน้ี อิสระใหทานไดชมเมืองและ
เลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย*** จากน้ันนําทาน
เดินทางสุเมืองแอนตเวิรป (Antwerp) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ตํานานยักษ ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ที่อาศัยบริเวณ
แมน้ําสเกลท (Scheldt River) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ําเวสเทิร
นสเกลต (Western Scheldt) 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DE KEYSER หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 แอนทเวิรป – สนามบินบรัสเซลล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที่  TG 971 *** คณะที่ออก

เดินทางระหวาง 1 -10  พ.ย. 62 จะออกจากกรุงเทพเวลา 13.10 
น. และไปถงึมิลานเวลา 06.15 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
 
โปรแกรม :  Say Hi Mount Rigi and Louvre Museum  
อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส เบลเย่ียม เนเธอรแลนด  
10 วัน 7 คืน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 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 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

22-31 ก.ค. 62 74,888 74,888 74,888 74,888 46,900 13,500 
4-13 ต.ค.62 67,888 67,888 67,888 67,888 45,900 12,500 

14-23 ต.ค 62 69,900 69,900 69,900 69,900 47,900 15,900 
1-10 พ.ย.62 66,888 66,888 66,888 66,888 44,900 11,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (19 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)  
 
 

 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
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.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพัก
แบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทานัน้ 
ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
 
 
 
 



 

 

ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

 



 

 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวัครึง่
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 

 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจอง

คิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่
หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น) 

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

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

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
 
 



 

 

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที.่................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
   

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 

 


