
 

 

รหัสทัวร ZET1903428 
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส 
[เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา] 8 วัน 5 คืน (TG) 
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน   แกลเลอร่ี วิคเตอร เอ็มมานูเอล 
อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2   อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวนิซี ่
โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา   ปราสาทสฟอรเซสโก 
ประตูชัยแหงเมืองมิลาน 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-) 
21.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 
D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี - ทาเรือตรอนเคตโต - ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส - 
เกาะเวนิส - ทาเรือซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ - จัตุรัสซาน
มารโค - โบสถซานมารโค - เมืองเวโรนา         (-/L/D)      

00.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG940 (เที่ยวบิน
ตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 12 ช่ัวโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศ

อิตาลี 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง 40 นาที) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี 
(Italy) เมืองเวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทาโบราณ 
และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุด  
นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto Pier) เพื่อ ลองเรือผาน
ชมบานเรือนของชาวเวนิส (Cruise to Venice) สู เกาะเวนิส (Venice) 
หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดย
การคมนาคมทั้งเมืองใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "เมือง



 

 

แหงสายน้ํา หรือ ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ 
และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง เดินทางถึง ทาเรือซานมารโค (San 
Marco Pier) ศูนยกลางของเกาะเวนิส 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูสปาเก็ตตี้
หมึกดํา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน เดินชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผานชม สะพานถอน
หายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออก
จากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ัง
สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซึ่งเช่ือมตอกับ ผานชม วังดอดจ 
(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองเมืองเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาแลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 



 

 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสซานมารโค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย
กลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวย
อาณาเขตอันงดงาม รวมทั้ง นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถซานมารโค 
(St. Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน อิสระ
ใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึก เชน เคร่ืองแกวมรูาโน, หนากากเวนิส หรือ เลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนํา 
หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ. 1720 
หรือ เลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ น่ังเรือกอนโดลา เรือพื้นเมืองของชาวเวนิส 
ลองชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส ** ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา 
ราคาขึ้นอยูกับชนิดของเรอื และ แตละชวงวัน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองเวโรนา (Verona) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
30 นาที) เปนเมืองที่ต้ังอยูในจังหวดัเวโรนา แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี เวโรนา
เปนหน่ึงในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เปนสถานที่ท่ีดึงดูด
นักทองเที่ยวดวยเหตุที่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นไดงาน
นิทรรศการประจําปหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงที่สราง
โดยโรมัน เปนเมืองสําคัญในประวัติศาสตรและเศรษฐกิจจากตําแหนงที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตรที่ต้ังอยูตรงโคงของแมน้ําอดิเจ (Adige River) ไมไกลจากทะเลสาบ
การดา ที่ต้ังน้ีทําใหเกิดน้ําทวมขึ้นหลายคร้ังจนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมื่อมีการสราง
อุโมงคโมริทอรโบเลที่เปนทางระบายน้ํา 500 คิวบิคเมตร ลงไปในทะเลสาบการ
ดาเมื่อมีความจําเปน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก SHG Hotel Catullo, Verona, Italy หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่สาม เมืองเวโรนา - เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ี- มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกล
เลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 
2 - อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ - โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา - 
ปราสาทสฟอรเซสโก - ประตูชัยแหงเมืองมิลาน - เมืองอินเทอลาเกน 
ประเทศสวิตเซอรแลนด - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ - ศูนยรวม
นาฬิกาเคียฮอฟเฟอร (B/-/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) ประเทศอิตาลี (Italy) เปนเมืองหลักของแควน
ลอมบารเดียและเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต้ังอยูบริเวณที่
ราบลอมบารดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต คําวา "Mid-lan" 
ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ ซึ่งมิลาน
ถูกจัดใหเปนเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยอรก ปารีส ลอนดอน และโรม 



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) เปนมหาวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญดวยความสูง 157 
เมตร และกวางถึง 92 เมตร ต้ังอยูที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเปน
สัญลักษณของเมืองมิลาน เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองในประเทศ
อิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา ที่ต้ังอยูทีน่ครรัฐวาติกันเทาน้ัน  

 ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 5 ยู
โร (EUR) หรอื คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 200 บาท (THB) ** 
นําทานเดินทางสู แกลเลอรี่  วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) เปนศูนยการคาที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดของเมืองมิลาน 
ผานชม  อนุสาวรีย  ของกษัตริยวิค เตอร  เอ็มมานูเอลที่  2 (Vittorio 
Emanuele II Monument) ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ อนุสาวรียลิโอนารโด 
ดารวินซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหนาไปทางโรงละครที่อยูใน
บริเวณดานหนาของ ผานชม โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา (Piazza della 
scala) หรือ โรงละครสกาลาเกาแกของเมือง ผานชม ประตูชัยแหงเมืองมิลาน 
(Porta Sempione) ต้ังตระหงานอยูกลางสวนสาธารณะขนาดใหญในเมืองมิ
ลานแหงน้ี กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1888 มีเน้ือที่โดยรวมทั้งหมด 240 ไร และตั้งอยู
ในบริเวณศูนยกลางทางประวัตศิาสตรของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยูติด
กับสวนของ ผานชม ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) เปน
ปราสาทเกาแกหลายรอยปอันเปนแหลงรวมแกลลอร่ีและพิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียง
ของเมืองมิลาน อดีตเคยเปนป�อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) 
ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอรซา 
(Sforza)  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรให 
คําแนะนํา ** 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3 ช่ัวโมง 50 นาที) มีความหมายตรงตัวที่แปลวา “เมืองระหวางสองทะเลสาบ” 
เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ 
(Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ�าสดใสแสนสวยงาม ของ ประเทศสวิตเซอรแลนด 
(Switzerland) ถูกขนาบดานหนาหลังดวยเทือกเขาเขยีวชะอุม ดานซายขวาของ
เมืองเปนทะเลสาบและมีสถานีรถไฟ 2 สถานีขนาบดานซายและขวาของเมืองโดย
มีถนนสายหลักตัดผาน 2 สถานี เมืองที่รวมกิจกรรมนักทองเที่ยวภูเขาทั้งยังมี
โรงแรมและรีสอรทมากมาย อิสระใหทานชมความสวยงามโดยรอบของเมือง 
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร (Kirchhofer) ศูนยรวม
นาฬิกาและเคร่ืองประดับช้ันนําของประเทศสวิตเซอรแลนดและยังมีสินคาเคร่ือง
หนังหรูหรา ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางและความงามคุณภาพสูง ของขวัญ และของที่



 

 

ระลึก เปนที่รูจักในระดับสากลและเปนที่รูจักทั่วทั้งอุตสาหกรรมนาฬิกาและ
เคร่ืองประดับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและการบริการลูกคาที่โดดเดน อาทิเชน Patek 
Philippe, Cartier, Piaget, Chopard, Franck Muller, Panerai, 
Corumm, Omega, Chanel, Bvlgarim, Mont Clanc, Tag Heuer, 
Hermes, Porsche Design, Fendi, Rado, Oris, Gucci, Charriol, 
Tissot, Guess, Calvin Klein เปนตน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก City Oberland Hotel, Interlaken, Switzerland 
หรือเทียบเทา 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

วันที่สี่ เมืองอินเทอลาเกน - เมืองกรินเดิลวัลท - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท กรุน - 
น่ังรถไฟไตเขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชนเด็กซ - สถานี
รถไฟจุงเฟรายอรค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้าน้ําแข็งพันป - ลานสฟงซ - ที่ทํา
การไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค - น่ังรถไฟไตเขา 
ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู สถานีรถไฟเลาเทอรบรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย 
ไชนเด็กซ - เมืองเลาเทอรบรุนเนิน ประเทศสวิสเซอรแลนด - เมืองดีฌง 
ประเทศฝรั่งเศส   (B/L/D)       

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดิลวัลท (Grindelwald) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอรแลนด เปน
ที่ต้ังของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด กรุน (Grindelwald Grund Station) นํา
ท าน  น่ั งรถไฟ ไต เขา พิ ชิตยอดเขาจุงเฟ รา (Jungfraujoch Top of 
Europe) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานี
รถไฟคลาย ไชนเด็กซ (Kleine Scheidegg Station) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 
เมตร ระหวางทางขึ้นสูยอดเขา ทานจะไดผานชมความสวยงามที่ธรรมชาติสรรค
สราง คือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ บริเวณเชิงเขากอนถึงสถานีปลายทาง สถานี
รถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป 
เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 
2001 นําทาน เขาชม ถํ้าน้ําแข็งพันป (Ice Palace) ตามรอยละคร “ลิขิต
รัก” เปนถํ้าน้ําแข็งพันปที่ไมมีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธารน้ําแข็ง 
Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเปนน้ําแข็งแกะสลักอยูตาม
จุดตางๆ และ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับ
ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนของประเทศ
สวิตเซอรแลนด สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป� มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคย
ละลาย อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปเปนที่ระลึกและสนุกสนานกับ
กิจกรรมบนยอดเขา ที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดย ที่ทําการไปรษณียที่



 

 

สูงที่สุดในยุโรป (Post Office at Top of Europe) ไปหาบุคคลที่ทานนึกถึง
ในชวงเวลาที่ ดีที่ สุด  ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยูกับ
สถานการณ และ สภาพภูมิอากาศเปนสาํคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชมยอด
เขาจุงเฟราได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคา เปนสําคัญ ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารเอเช่ียนเซท็เมนู) พิเศษ !! 
ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา 
** กรณีรานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไมสามารถรองรบัคณะได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์นําทานรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารใน
เมืองใกลเคียง เปนการทดแทน และไมสามารถคนืคาใชจายใหทานได ไมวา
สวนใด สวนหนึง่ ทัง้น้ีทางบรษัิทจะคํานงึถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําท านเดินทางสู  สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค  (Jungfraujoch Top of 
Europe) เพื่อ น่ังรถไฟไตเขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู สถานีรถไฟเลาเท
อรบรุนเนิน (Lauterbrunnen Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟคลาย ไชนเด็กซ (Kleine Scheidegg 
Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เดินทางถึง เมืองเลาเทอรบรุน
เนิน (Lauterbrunnen) เปนหมูบานในรัฐแบรนของ ประเทศสวิตเซอรแลนด 
(Switzerland) ต้ังอยูกลางหบุเขาสูงชัน ดวยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเปนสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง หมูบานเลาเทอรบรุนเนินเปนทางผานไปยังจุด
ทองเที่ยวตางๆ ในแถบเทือกเขาแอลป�ของประเทศสวิตเซอรแลนด  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองดีฌง (Dijon) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 
นาที) อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ประเทศฝรั่งเศส (France) ผานทุง
ราบอันกวางใหญ เปนแหลงผลิตมสัตารดช่ือดงัและไวนช้ันเลิศ ระหวางทางผานชม
อาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลางซึ่งมี
จุดเดน คือการมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Comfort Hotel Dijon Sud - Longvic , Dijon, 
France หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา เมืองดิจอง - เมืองปารีส - ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอค

วีด - พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มี
มนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปจจุบันเมืองปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล้ํา
สมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ 
แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหง
หน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตางใฝ�ฝนถึง 



 

 

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain 
De Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมช้ันนําราคาถูก อาทิเชน Rimowa, 
Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, 
Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตาม
พระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณ
แบบที่สุดในโลกก็คงไมผดินัก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทั้งภายในและ
ภายนอกตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและ
เคร่ืองเรือน ที่ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆ
ภายในพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร 



 

 

เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุง
ศรีอยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝร่ังเศสคร้ังใน
อดีตกาล อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ, หองวีนัส
สําหรับเหลาคณะราชทูตที่เดินทางมาไดพักกอนเขาเฝ�า รวมทั้งยังเคยเปนที่พักของ
ราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทําใหหองน้ี
แตกตางจากหองอ่ืนๆคือบนเพดานมภีาพเขียนทีแ่สนงดงามทรงคุณคา และหองได
อานาสําหรับพักผอนหลังพิธีสําคัญๆ ผนังทั้งสองดานจะเต็มไปดวยภาพวาดเทพไีด
อานาที่ขนานนามวา “เทพีแหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหน่ึงที่มองขามไมไดน่ัน
คือ สวนแวรซายส ที่ถือวายิ่งใหญและงดงาม ผลงานช้ินเอกของนักแตงสวนช่ือดัง
ทั่วโลกนามวา “เลอโนทด” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร มีแมกระทั่งทะเลสาบ
จําลอง มีรูปปم�นของสัตวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยังมีสวน
ดอกไมที่จะผันเปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําใหการมาเยือนยังพระราชวังแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (La Vallee Village Outlet) 
เอาทเล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมใหเลือกมากมาย เชน Coach, 
Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, 
Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto 
Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, 
Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และ อ่ืนๆ อีกม ากม าย 
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หก เมืองปารีส - ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเด

โร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยน
โปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - สวนและ
พระราชวังลุกซ็องบูร - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการนี
เย - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร เกอร - พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต   (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําท าน ลองเรือบาโตมุช  ชมหอไอเฟล  (Bateaux Mouches River 
Cruise) ที่ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําแซน เปนอีกหน่ึงประสบการณที่



 

 

นาประทับใจ ** รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดน
สูงตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ช้ัน 
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้น
เพื่อใชเปนสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition 
universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของประเทศ
ฝร่ังเศส ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะ
สถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงามแหงน้ีเปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแก
ผูรวมงาน ซึ่งตอมาไดรูจักในนามหอไอเฟลและกลายมาเปนสัญลักษณของเมือง
ปารีส  
นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเร่ิมจาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ผานชม ถนน
สายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรด ตรงสู ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล (Arc 
de triomphe de l'Étoile) หรือที่รูจักกันในช่ือ ประตูชัยแหงประเทศฝร่ังเศส 
เปนอนุสรณสถานที่สําคัญในเมืองปารีส ต้ังอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล 
(Place Charles de Gaulle) หรือเปนที่รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" 
(Place de l'Étoile) อยูทางทิศตะวนัตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหงน้ีสราง
ขึ้นเพื่อเปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย 
ประตูชัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปน
ถนนเสนตรงจากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาล
แกร็ง ในป พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝร่ังเศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน 
เต็มไปดวยเคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณ



 

 

สถานจนกระทั่งสงครามโลกคร้ังที ่1 สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
ในศึกเอาสเตอรลิทซ ในป 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จ
ในป ค.ศ. 1836 
นําทาน เขาชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) 
หรือที่รูจักกันในช่ือฝร่ังเศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็องบูร เปนสวนสาธารณะที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับที่สองของเมืองปารีส ภายในเปนที่ต้ังของพระราชวังลุกช็องบูรที่
สวยงามมีพื้นที่กวางถึง  61 เอเคอร ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดใน
การทํากิจกรรมครอบครัว ปกนิก ผักผอน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความ
รมร่ืนของตนไมจํานวนมากแลวยังมีการประดับประดาดวยรูปประติมากรรมกวา 
106 ช้ิน  
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) 
เปนสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เช่ือมตอทั้งสองฝم�งแมน้ําดานฝم�งหอไอเฟลกับ
ฝم�งช็อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวย
งานศิลปะช้ันเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปน
อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) 
หรือที่เรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบ
ฟم�นฟูสสไตลบาโรกที่เปนช้ินเอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะให
ความรูสกึหรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมคีวามลึกลับนาคนหาเสมือน
หลงเขามาในบทประพันธเร่ือง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมีการ
แสดงบัลเลตหรือโอเปราอยู ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม โรงอุปรากรปาแลการนี
เย ทานละ ประมาณ 15 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 600 บาท (THB) ** 
นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) เปนยานที่ไดรับการกลาวขานวา
เปนยานที่เกาแกที่สุดในเมืองปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ี
ยังคงใหความรูสึกเสมือนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความ
เกาแกไวอยางครบถวน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวาจะเปน 
รานอาหารฝร่ังเศสแบบด้ังเดิม รานเบเกอร่ีโฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก ราน



 

 

แฟช่ันนําสมัย รานขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคัญยังสามารถเดิน
จากถนนเสนน้ีเพื่อเดินทางไปเที่ยวชมหอศลิป� พิพิธภัณฑมากมาย  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of 
the Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแห
งมงมาทร ต้ังอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมือง
ปารีส ถึงจะเรียกวามหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาว
มากกวา อีกทั้งรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน ที่ดูวิจิตร
บรรจงและมีเอกลักษณแตกตางจากสิ่งกอสรางอ่ืนๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะ
เปนสถานทีทองเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแลว ยังนับเปนอนุสาวรียของทั้ง
การเมืองและวัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอสรางที่ทําจากหินปูน
ประเภททราเวอรทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยังทนตอภูมิอากาศ
ตางๆไดอยางดี ภายในหองโถงใหญถือวาเปนอีกหน่ึงจุดไฮไลทของที่น่ี ซึ่งเปน
ภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญที่สุดของฝร่ังเศส รวมไปถึงดานบนสุดที่มี
ลักษณะเปนโมที่ เปนจดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของเมืองปารีส ** ยังไมรวมคา
บัตรเขาชม มหาวิหาร ซาเคร เกอร ทานละ ประมาณ 8 ยูโร (EUR) หรือ 
คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 320 บาท (THB) ตอโซน จะแบงเปน 
สวนโดม และ ดานลาง ** 
นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ช่ือเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะทีท่รงคุณคาระดบัโลก
เปนจํานวนมาก กวา 35,000 ช้ิน เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน
โดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูป
ปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขา
พิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยม
ที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในภาพยนตรเร่ือง 
The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะ
ถาวรแลว ยังมีนิทรรศการช่ัวคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําให



 

 

พิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน ** ยังไม
รวมคาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ 
คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยูกับประเภท
ของบัตร และ สวนที่เขาชม ** 
นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรค
ของนักชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทั่ว
ทุกมุมโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศ
สวติเซอรแลนด ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน 
ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองปารีส - ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย    (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

12.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที ่TG931 (เที่ยวบินตรง)     

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-) 
06.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

19 - 26 กุมาพันธ 2563

20FEB TG940 BKK-
MXP 00.35-07.10 
25FEB TG931 CDG-
BKK 12.30-06.00+1 

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

20 - 27 มีนาคม 2563 

21MAR TG940 BKK-
MXP 00.35-07.10 
26MAR TG931 CDG-
BKK 12.30-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

17 - 24 เมษายน 2563 

18APR TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
23APR TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

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

24 เม.ย. - 01 พ.ค. 
2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน) 

25APR TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
30APR TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

56,999 56,999 56,999 12,999 42,999 

08 - 15 พฤษภาคม 
2563 

09MAY TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
14MAY TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

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

12 - 19 พฤษภาคม 
2563 

13MAY TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
18MAY TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

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



 

 

 

22 - 29 พฤษภาคม 
2563 

23MAY TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
28MAY TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

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

29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ
ราชินี) 

30MAY TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
04JUN TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

57,999 57,999 57,999 12,999 43,999 

02 - 09 มิถุนายน 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ
ราชินี) 

02JUN TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
08JUN TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

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

12 - 19 มิถุนายน 2563 

13JUN TG940 BKK-
MXP 00.40-07.35 
18JUN TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

57,999 57,999 57,999 12,999 43,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัคร
ในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได ไมวา
กรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผล
การสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับ
ตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีท่ี
ทานขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดําเนินการขอวีซาดวยตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะ
ไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท ** 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไม
ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผล
ใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของ
ทานมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดย
สวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทาน้ัน 
กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวน
น้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่
สถานที่ดังกลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวนั
เดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพื่อเขาถึงสถานที่บางจุด และ 
อาจเปนระยะทางท่ีคอนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ อุปกรณ 
เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผู
เดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรวมเดินทางดวย 
เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี ** 
 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน 
รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
คร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 



 

 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน
ไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึน้อยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(เฉพาะคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลกูคาผูเดนิทางถือไปจายใน
วันที่ย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบรษัิท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาที่ไปดแูล 
และ อํานวยความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให



 

 

ทางบริษัทไมไดรับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มวีซีา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการทีม่ีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดาํเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลกูคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ



 

 

บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดาํเนินการยื่นวซีาวนัใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  



 

 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยืน่กอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวซีาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมคีวามจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 



 

 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม่ี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวนัเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วนั เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 



 

 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนน้ี ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทาน
มีความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจง
กับเจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจอง
โรงแรม และ ต๋ัวเคร่ืองบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บ
เอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอรมใหถกูตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทาน
จะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข 
(ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ 
ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมด



 

 

ไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตาม
เงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเทีย่วตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภณัฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพื่อประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมอืง ไมอนุญาตใหบุคคลที่มคีดคีวาม คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ คํ้าประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏเิสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงได
ทุกกรณี 

16. สําหรับผูเดินทางที่ตั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย
ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน 
สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทุกกรณี 
หากทานต้ังครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์
ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 
1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 

วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือ
ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธรุกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับย่ืนเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายอุอกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

 



 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จาํเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชีบริษทั 
เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิา

มารดา หรอืเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอื
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน 
โดยระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 
 สถานที่ : ศนูยย่ืนคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาว

เวอร ช้ัน 12 
 การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตวั ที่ตึกสามารถจอดรถได ไมมีบรกิารประทับตราที่

จอดรถ 
   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 

จากน้ันเดินชิดซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึ
ทางลง เดินลงโดยใชบันไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอกีประมาณ 100 
เมตร จะพบอาคารสาธรซต้ีิ ทาวเวอร อยูทางดานขวามอืของทาน  
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4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส         หยา         หมาย         แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่
ออก ............................................................. 

8. ที่อยูปจจุบัน(ทีพั่กอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 

9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายกุรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายโุรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ............................................................. 
 
 



 

 

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมคัร 
   ตัวผูสมคัรเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
 

** ผูสมัครทุกทานกรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ทางบรษัิทเปนเพียงตวักลาง
ในการอาํนวยความสะดวกและบรกิารดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


