
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11562 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทวัร์ 
 บินตรง กรุงเทพ-มิลาน / ปารีส-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกัสวติเซอร์แลนด์1 คืน / ฝร่ังเศส3 คืน) 
 น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาทติลสิ 
 ช้อปป้ิงจุใจ!!!ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลเิซ่ 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS 

(TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  940 BKK – MXP 00.40-07.35 

เทีย่วบินขากลบั TG  931 CDG - BKK 13.40-05.55+1 



เทีย่วครบทุกไฮไลท์!! 
 มิลาน  : มหาวหิารแห่งมิลาน  
 ลูเซิร์น : อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น 
 สตราสบรูก์ : La Petite 
 ปารีส :หอคอยไอเฟิล, จัตุรัสคองคอร์ต,  ถนนชองมป์เอลเิซ่, ประตูชัย,  ล่องเรือแม่น า้แซนน์,พระราชวงัแวร์ซายน์ 

   
 

 

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลาง
วนั 

เยน็ โรงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ-มิลาน (ประเทศอิตาลี)     

2 
กรุงเทพ-มิลาน (อิตาลี)–มหาวหิารแห่งมิลาน–ลูเซิร์น(สวิสฯ)–
อนุสาวรียสิ์งโต – สะพานไมค้าเปล –แองเกลเบิร์ก 

  - TERRACEหรือเทียบเท่า 

3 แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส–สตราสบรูก(์ฝร่ังเศส)    
7HOTEL& FITNESS หรือ
เทียบเท่า 

4 สตราสบูรก–์ ปารีส– หอไอเฟิล– ประตูชยั – ถนนชองป์เอลิเซ่  -  
MERCURE PARIS VERIZYหรือ
เทียบเท่า 

5 
พระราชวงัแวร์ซายน์–พิพิธภณัฑลู์ฟร์–แกลอร่ีลาฟาเยตต-์ 
ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ 

  - 
MERCURE PARISVERIZYหรือ
เทียบเท่า 

6 ปารีส-กรุงเทพฯ     

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  - -  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

(***ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,500-บาทและค่าทปิอกี 2,000- บาท***) 

เดือนมกราคม 22-28 ม.ค. 62 52,999.- 

เดือนเมษายน 24-30 เม.ย. / 26 เม.ย.-2พ.ค.  62 54,999.- 

เดือนพฤษภาคม 17-23 พ.ค. 62 54,999.- 

เดือนมถุินายน 7-13 ม.ิย. / 14-20 ม.ิย. / 21-27 ม.ิย. 62 54,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่จากค่าทวัร์ ท่านละ  9,000.- 



 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4 เคาน์เตอร์ D ประตู2-3สายการบินไทย พบ

กบัเจ้าหน้าทีข่องทางบริษัทฯคอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัทีส่องกรุงเทพ-มิลาน (อติาล)ี–มหาวหิารแห่งมิลาน–ลูเซิร์น (สวสิฯ) –อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล –แองเกลเบิร์ก 
00.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ีTG 940 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิลานมาเพนซ่าน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับสัมภาระ 
  

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลีเมืองผู ้น าด้านแฟชั่นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการเดินทางของประเทศดว้ยถ่ายรูปบริเวณด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโมอนัมี
ขนาดใหญ่โตมโหฬารสร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลาสร้างนานกวา่500ปีชมเอ็มมานูเอล
ท่ีสองท่ีเป็นอาคารศูนยก์ารคา้ทรงโบราณตั้งช่ือตามพระนามกษตัริยท่ี์ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆในอิตาลีให้
เป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ีมีเวลาใหท้่านเดินเล่น ชมเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัของอิตาลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ นัง่รถพกัผอ่นชมทศันียภาพท่ีสวยงามของ

แนวเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวช่ือดงัของสวิตเซอร์แลนดน์ า

http://bit.ly/2NMk5YE


ท่านเดินทางสู่ แลนดม์าร์คท่ีส าคญัของเมืองอยา่งอนุสาวรีย์สิงโตสะพานไม้คาเปล และทะเลสาบลูเซิร์นและมี
เวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของสวสิ / น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 

 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม TERRACEหรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม   แองเกลเบิร์ก–ยอดเขาทติลสิ–สตราสบรูก์(ฝร่ังเศส) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าแองเกลิเบิร์ก เพ่ือน าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าทีท่ันสมัย สู่ยอดเขาทติลสิทีม่ี
ความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ใหท้่านมีเวลาเดินเล่นชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เล่นหิมะ เดินชมถ ้า
น ้าแขง็ เดินผา่นสะพานแขวนท่ีเช่ือมสองฝ่ังภูเขา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขาชมววิแบบพาโนรามา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางต่อสู่เมืองสตราสบรูก์ในแควน้อลัซาค ของฝร่ังเศสและยงัเป็นท่ีตั้ง

รัฐสภาแห่งท่ี 2 ของสหภาพยุโรป 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม 7 HOTEL & FITNESSหรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่   สตราสบูรก์–กรุงปารีส - หอไอเฟิล– ประตูชัย – ถนนชองป์เอลเิซ่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นริมน ้าฝร่ังเศสนอ้ย PETITE FRANCE แห่ง STRASBOURGเป็นหน่ึงในแลนดม์าร์ค
ส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี ท่ีมีความงดงามและความน่าสนใจในหลายๆจุด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
บ่าย เดินทางสู่ มหานครปารีสหน่ึงในเมืองหลวงท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ

วฒันธรรมท่ีล ้ าสมยั นครหลวงแห่งแฟชัน่ การศึกษา บนัเทิง วิทยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” 



เมืองในฝันท่ีเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ท่ีรอคอย/ น าท่านนั่งรถชมเมืองปารีสชมสถานท่ีส าคญัๆอาทิ วิหารนอรทเธอ
ดาม-หอไอเฟล-ประตูชัย-ถนนชองป์เอลเิซ่-ประตูชัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคารจีน 
ก่อนน าท่านกลบัเข้าทีพ่กัโรงแรม MERCURE VERIZYหรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า   แวร์ซายน์–ปารีส–ล่องเรือแม่น า้แซนน์– ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  
  
 
 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายน์น าท่าน ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของพระราชวังแวร์ซายน์หรือท่านอาจจะซ้ือ

บัตรเข้าชมภายในของพระราชวงัแวร์ซายน์ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เติมจากหัวหน้าทวัร์ของท่าน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางกลบัสู่กรุงปารีสน าท่านเดินเล่นบริเวณดา้นนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อดีตพระราชวงัหลวงของกษตัริยแ์ห่ง

ฝร่ังเศส/ น าท่านล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ า / น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง 
ห้างแกลเลอร่ีลาฟาแยตต์ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบเต็ม ๆ พบสินคา้เทรนด์ปารีส
ล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMPฯลฯ รวมถึงน ้าหอมแบรนดช่ื์อดงั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาช้อปป้ิงมากขึน้ 
น าท่านกลบัเข้าทีพ่กัโรงแรม MERCUREVERIZYหรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก   ปารีส–กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลสเดอโกลล์ ปารีส  เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร     
 ตรวจหนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
13.40 น.  ออกเดินทางโดยเทีย่วบิน TG 931 บินตรงสู่กรุงเทพฯ(มีอาหารเยน็และอาหารเชา้บริการบนเคร่ือง) 
วนัทีเ่จ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
05.55 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกคา้เป็นหลกั 

เดนิทางช่วงเดือน มกราคม 2562 
อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 52,999.- 
เดก็อาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 52,999.- 
เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 51,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,000.- 

เดนิทางช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 
อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 54,999.- 
เดก็อาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 54,999.- 
เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 53,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,000.- 



อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทางขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์  
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  



ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้
ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 
6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยื่นวซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือ

ออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้
หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว(ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิว้หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจ านวน 2 รูป 
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึงตอ้งท าจดหมายยนิยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง

ความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและความสัมพนัธ์ของ

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรอง
บุตรบุญธรรม) 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ ฉบับจริง 

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางาน
เพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง 
กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณี
ธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษาหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้



 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมีจ านวน
ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน)**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและฝาก
ประจ าทุกกรณ*ี* 

 กรณอีอกค่าใช้จ่ายผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 
 


