
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11563 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

#HASHTAG EUROPE CLASSIC 
อติาล ี- สวสิเซอร์แลนด์ (ทิทลสิ)- ฝร่ังเศส9 วนั 6 คืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ -โรม / ปารีส-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกั อติาล ี2 คืน / สวิส 1 คืน / ฝร่ังเศส 3 คืน ) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์!! 
 อติาล:ี มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์, กรุงโรมโคลอสเซ่ียมน า้พุเทรวี ่บันไดสเปน,หอเอนปิซ่า,เมืองเวนิส, กรุงมิลาน 
 สวติเซอร์แลนด์: เมืองลูเซิร์น, สิงโตหินผาแกะสลกั, แองเกลเบิร์ก,น่ังกระเช้าหมุน 360 องศาขึน้ยอดเขาททิลสิ 
 ฝร่ังเศส: ประตูชัย, หอไอเฟิล,พระราชวงัแวร์ซายส์, ล่องเรือแม่น า้แซนน์, ย่านมงมาร์ต 
 ช้อปป้ิง!! เทรนด์แฟช่ันล่าสุดที ่ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์และถนนชองป์เอลิเซ่ 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  944 BKK- FCO 00.01 – 06.00 

เทีย่วบินขากลบั TG  931 CDG-BKK 12.30–06.00+1 



 

 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 
1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – กรุงโรม(อติาลี) –ถ่ายรูปมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์–
โคลอสเซ่ียม– น า้พุเทรวี–่ บันไดสเปน –ปราโต้ 

 
- 

 

 
 
 

 
 
 

HOTEL PRESIDENT PRATO 
หรือเทียบเท่า 

3 
ปราโต้ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิสเมสเตร้–เกาะเวนิส–เว
นิสเมสเตร้ 

   

BEDBANK ANTONY 
(*ANTONY + ANTONY 
PALACE*)  หรือเทียบเท่า 

4 เวนิส– มลิาน – ลูเซิร์น  -  
IBIS STYLES LUZERN CITY

หรือเทียบเท่า 

5 
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั - สะพานชาเปล –แอง
เกลเบิร์ก– ยอดเขาทิทลสิ– ดจีอง 

   

NOVOTEL DIJON ROUTE DES 
GRANDS CRUS  

(*EX DIJON SUD*)หรือเทียบเท่า 

6 
ดจีอง –แวร์ซายส์–พระราชวงัแวร์ซายส์– กรุงปารีส – ล่อง
แม่น ้าแซนน์ 

 
 
 

  
MERCURE PARIS VELIZYหรือ

เทียบเท่า 

7 
กรุงปารีส– ย่านมงมาร์ต–โบสถ์พระหฤทัย–ช้อปป้ิงห้างแกลอ
ร่ีลาฟาแยต 

  - 
MERCURE PARISVELIZYหรือ

เทียบเท่า 

8 ปารีส - กรุงเทพฯ     

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)     

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาท และ ค่าทปิไกด์ 3,000 บาท*** 
 
 
 

เดือนมนีาคม วนัที ่24 ม.ีค. – 1 เม.ย. 62 65,999.- 

เดือนพฤษภาคม วนัที ่12 – 20 พ.ค.  / 26 พ.ค. – 3 ม.ิย. 62 67,999.- 

เดือนมถุินายน วนัที ่8 – 16 ม.ิย. / 22 – 30 ม.ิย. 62 67,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  14,000.- 



 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สาย
การบินไทย (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาล)ี – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ -โคลอสเซ่ียม - น า้พุเทรวี่-  บันไดสเปน –ปราโต้ 

00.01น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศอติาล ี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 944 
06.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอติาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ

และผ่านศุลกากรเป็นท่ี เรียบร้อยแล้ว / น าท่านสู่  นครรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีประทบัขององคป์ระมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับมหา
วหิารเซนต์ปีเตอร์หน่ึงในส่ีของมหาวิหารเอกของกรุงโรมท่ีตั้งอยูใ่น เขตรัฐวาติกนั เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในรัฐวาติกนั  และเป็นสถานท่ีท่ีไดช่ื้อวา่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกอีกดว้ย 

 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME)เมืองหลวง และ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอ ประเทศอิตาลี / น าท่าน
ถ่ายรูปกบัสนามกฬีาโคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)ไดรั้บเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ อดีต
ใช้เป็นสถานท่ีต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู ้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับ
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่อีกมากมาย /ชมประตูชัยคอนสแตนติน(ARCH OF CONSTANTINE)ประตูชยัคอนส
แตนติน/น าท่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล(VICTOR EMMANUEL  MONUMENT)หรือพระ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

บิดาของชาวอิตาเลียน ผูส้ถาปนาประเทศอิตาลี พร้อมชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอ
ร่ัม (ROMAN FORUM)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมน ้าพุเทรวี่(TREVI FOUNTAIN)เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกท่ีบ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความ

มีอ านาจน ้ าพุเทรวีแ่ห่งน้ีท่านสามารถล้ิมลองไอครีมโฮมเมดเจลล่าโตต้น้ต าหรับสไตล์อิตาเล่ียนไดท่ี้น่ีน าท่าน
อิสระเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ียา่นบันไดสเปน (SPANISH STEPS)จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูต
สเปนซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ กบับริเวณนั้นปัจจุบนัเป็นแหล่งพบปะพกัผอ่นเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมและ
สินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ / น าท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ (PRATO)(ประมาณ 4.30 ช.ม.) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม  ปราโต้ –ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า  –เกาะเวนิส– โบสถ์เซนต์มาร์ค – สะพานถอนหายใจ - เวนิสเมสเตร้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่   เมืองปิซ่า (PISA)(ประมาณ 1.15 ช.ม.)เมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกโลก อยู่

บนฝ่ังแม่น ้ าอาร์ในเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัปิซ่าอยู่ในแควน้ตอสกานา ประเทศอิตาลี / น าท่านเท่ียวชม 
จัตุรัสกมัโปเดย์มีราโกลี (CAMPO DEI MIRACOLI) ซ่ึงแปลวา่ "จตุัรัสอศัจรรย"์ไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกใ้นช่ือ “จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า” คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบ
ไปดว้ยส่ิงก่อสร้างไดแ้ก่ มหาวิหารปิซ่า (DUOMO DI PISA),หอเอน (TORRE),หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เร่ิม
สร้างปีค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 องค์การยูเนสโกป้ระกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ.1987 
อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เวนิสเมสเตร้(VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เมืองหลวงของแควน้เวเนโต

(VENETO) เป็นแควน้ท่ีมีความมัง่คัง่และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี /น าท่านเดินทางสู่ 
ท่าเรือตรอนเคตโตเ้พื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสซามาร์โคจตุัรัสท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในอิตาลีท่ีมี โบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงัสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก 
ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ผา่นชมสะพานถอนหายใจท่ีเช่ือมต่อระหวา่งพระราชวงัเดิม “DOGE 
PALACE”ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้
ในยุคสมยันั้นอีกดว้ย ชมคลองใหญ่คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และสะพานริอัลโต้ งานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมหมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจ



 

กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะและชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ 
เคร่ืองแกว้มูราโน่หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 / น าท่านนัง่เรือกลบัสู่ 
เวนิสเมสเตร้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั BEDBANK ANTONY (*ANTONY + ANTONY PALACE*)  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ เวนิส– มิลาน – ลูเซิร์น (สวสิเซอร์แลนด์) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน(MILAN) ประมาณ)3 ช (.ม.เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกบัปารีสใน
ประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของอิตาลี เมืองส าคญัทางตอนเหนือของอิตาลี และเป็นเมืองหลวงแห่ง
แฟชัน่ ดีไซน์เนอร์ ของอิตาลีหลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระและศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมืองมิลานเพื่อให้ท่านเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิ
ลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม แกลเลอร่ี วิคเตอร์แอมมานูเอล ศูนยก์ารค้าแห่งแรกของมิลาน ท่ีได้รับการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งถ่ายรูปกบัอนุสาวรียข์อง ลิโอนาร์โด ดาวินซ่ี ศิลปินช่ือดงัของอิตาลี ให้เวลาท่าน
เดินเล่นชมเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของอิตาลี 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ไม่รวมอยู่ในรายการ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ประมาณ 3.15 ช.ม.)เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคา
แห่งทวีปยุโรป” ถือเป็นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัของสวิสเซอร์แลนด์และยงัมีความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิด
สมาพนัธรัฐอีกดว้ย เมืองน้ีตั้งอยูต่รงทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ี
พนัธรัฐ โดยจะถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม IBISSTYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า      ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั - สะพานชาเปล–แองเกลเบิร์ก– ยอดเขาททิลสิ– ดีจอง (ฝร่ังเศส) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 



 

น าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ 
ซ่ือสัตย ์และเสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้
หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์นสะพานชาเปล (CHAPEL 
BRIDGE)สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองท่ีมี อายุกว่า 600 ปี ทอดข้ามผ่าน แม่น ้ารอยส์ (REUSS RIVER)ตลอด
สะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
ตามอธัยาศยักบัการ ช้อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาทิเช่น ช็อคโกแลต 
และร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี / น าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิล
เบิร์ก(ประมาณ 45 นาที)เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS)แหล่งเล่นสกีของ
สวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไม่
ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายกัษ์ท่ีหมุนได้รอบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือว่า REVOLVING ROTAIRจนถึง
สถานีบนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถ ้ าน ้ าแข็ง (ICE 
GROTTO) ซ่ึงเป็นถ ้ าท่ีเกิดจากฝีมือมนุษยภ์ายในเป็นผนังน ้ าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนท่ีชั้น 2 เป็น
ภตัตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่นร้านขายนาฬิกา ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนชั้น 4 ซ่ึงเป็นชั้นบนสุดจะ
เป็นชั้นท่ีท่านสามารถเดินย  ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมววิบนยอดเขา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง(ประมาณ 5.30 ช.ม.)ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายแดนท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ี

ยาวนาน และอดีตเป็นเมืองหนา้ด่านของฝร่ังเศสในสมยัราชวงศบู์ร์มองส์  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS (*EX DIJON SUD*)หรือ
เทยีบเท่า 

 

วนัที่หก ดจิอง – กรุงปารีส –พระราชวงัแวร์ซายส์– ล่องเรือแม่น า้แซนน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส(PARIS)(ประมาณ 4 ช.ม.)นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส หน่ึงในเมืองหลวงท่ี
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ าสมยั นครหลวงแห่งแฟชั่น 
การศึกษา บนัเทิง วทิยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันท่ีเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชมภายในพระราชวงัแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเพื่อใหท้่านไดท้ราบถึงประวติั

และความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องทอ้งพระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ี
สวยงาม อนัเป็นสถานท่ีพระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยุธยาเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และยงัเป็นห้องท่ี เซ็น



 

สนธิสัญญาแวร์ซายน์หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆ
พระราชวัง / น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ าแซนน์ เพื่อชมสถานท่ีส าคัญคู่บ้านคู่ เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนต ์
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีส
โดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURE PARIS VELIZYหรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด กรุงปารีส – ย่านมงมาร์ต– หอไอเฟิล– จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัยนาโปเลียน –ช้อปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต (MONMARTRE)เนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในปารีสน าท่านนัง่รถรางข้ึนชมวิหารพระ
หฤทยั (SACRE COEUR)เป็นโบสถแ์บบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ท่ีสวยท่ีสุดในกรุงปารีส ณ บริเวณน้ีคุณจะ
ไดช้มกรุงปารีสท่ีแสนจะน่าประทบัใจ พร้อมร่ืนเริงไปกบันกัดนตรีพเนจรท่ีมาขบักล่อมดนตรีใหก้บัผูม้าเยอืน 
บริเวณมงมาร์ตมีบาร์ คาเฟ่ ร้านคา้น่ารัก เบียดเสียดกนัมากมาย รวมถึงสินคา้ท่ีระลึกใหท้่านเลือกชม เลือกซ้ือ ได้
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ีท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กบั หอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก(หมายเหตุ:ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าขึน้ลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)/ น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนา
โปเลียน(ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส ดงัค าพูดท่ีวา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู”
ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ลเดอโกล หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว"จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ 
ย่านฌ็องป์เอลิเซ่ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่าน
เลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโฮลมาน ท่ี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE)
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปป้ิงกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน ้ าหมอแบรนช่ือดงัท่ีมีให้ท่านได้เลือกชมอย่าง
มากมาย และร้านสินคา้ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ไม่รวมอยุ่ในรายการ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCUREPARISVELIZYหรือเทยีบเท่า 

 



 

วนัทีแ่ปด กรุงปารีส – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลบั 

12.30น. บินลดัฟ้าออกเดินทงกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 931 

วนัทีเ่ก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

06.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

#HASHTAG EUROPE CLASSIC 
อติาล ี- สวสิเซอร์แลนด์ (ทิทลสิ)- ฝร่ังเศส9 วนั 6 คืน 

ก าหนดการเดินทาง : วนัที ่24 ม.ีค. – 1 เม.ย. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 65,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 65,999.- 
เด็กอาย ุ02–12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 64,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 14,000.- 

 

ก าหนดวนัเดินทาง : วนัที่ 12 – 20 พ.ค.  / 26 พ.ค. – 3 ม.ิย. 62 / 8 – 16 ม.ิย. / 22 – 30 ม.ิย. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 67,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 66,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 14,000.- 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาท และ ค่าทปิไกด์ 3,000 บาท*** 
หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 



 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

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

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน  20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า



 

ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แลว้ผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทางและส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทัวร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

 
เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 
หนา้หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการ
ง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 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 าจดหมายยนิยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ือง

แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและความสัมพนัธ์ของ

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือ
มารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึง
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 

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

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง 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 และมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน)**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน
และฝากประจ 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลจองควิวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
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………………………………… 

 


