
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิทลสิ 
เครื่องบินถงึปารสีเชา้ กลบัจากโรมดึก เที่ยวคุม้สบายๆ เหมือนทวัรย์าว 

 



    หนา้ท่ี 2 
 ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

18.00 น.     คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก ดา้นสมัภาระ และบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

21.25 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0405 *.*.*. 

09.25 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัุรสัทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นที่ระลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจุดทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเหน็

ไดอ้ย่างชดัเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบั พพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว ์...น าท่านเดนิทางสู่ 

ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานที่ส  าคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิ

สองฝัง่แมน่ า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้ง

ขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอด

ทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงาม

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีทีน่ า้ในแมน่ า้แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการ

ลอ่งแมน่ า้แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  

  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จตัรุสัคองคอรท์ 

สถานที่ซึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวั

เนตใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กชุชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถกู อาทเิช่น น า้หอม, ครมี, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ที่ 

ทีพ่กั APPART, CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที่สาม ปารสี-ดีจอง-ลูเซิรน์ (สวสิเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัดี ของประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 315 กม.) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  



    หนา้ท่ี 3 
 ทีพ่กั TERRACE ENGELBERG HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที่สี ่ ยอดเขาทติลติ-ลูเซิรน์-เวนิส(อติาล)ี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

            น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทติลติ ซึง่ระหว่างการนัง่กระเชา้ท่านจะไดเ้หน็ววิทวิทศันท์ีส่วยงามใกลแ้ละ 

                ไกลสุดหูสุดตา ยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบัน า้ทะเลถงึ 3,020 เมตร หรอื ประมาณ 10,000 ฟีต ใหท่้านไดเ้ลน่หมิะ      

               บนยอดเขา และเขา้ชม ถ า้น า้แขง็ทีส่วยงาม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) ( ระยะทาง 52 กม. )เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณ์ของทหารสวสิฯ จากนัน้ถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปล และทะเลสาบลูเซริน์ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท่้านไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและเดินเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโร

แมนติก...น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอิตาล ี(ระยะทาง 520 กม. ) ราชนีิแห่งทะเลเอเดยีตรกิเมอืงหลวงของแควน้ 

 เวเนโต  ..ระหว่างการเดนิทางเพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของสองขา้งทาง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั RSUSSOTT VENICE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที่หา้ ล่องเรอืเกาะเวนิส - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้จากนัน้ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกลา่วขานว่าโรแมนตกิทีสุ่ดแห่ง

หน่ึงของโลก “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง  

เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็น

ทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดตี อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชม จตัุรสัเซนต์

มารค์ ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของเวนิซตาม

อธัยาศยั อาท ิเครื่องแกว้มรูาโน่ ตน้ต ารบัของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่องแกว้

แต่ละชิ้นมรูีปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรบัจากนกัท่องเทีย่วท ัว่โลก   

น าท่าน ลอ่งเรอืกอนโดล่า (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไม่รวมในทวัร ์ในกรณีน า้ไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถ

แจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 800 บาท ล  าละ 5-6 ท่าน) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซ   

สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉริยะดา้น

สถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคลิแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายน าคณะลงเรอืเดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที ่ท่าเรอืต

รอนเชโต ้ 



    หนา้ท่ี 4 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า ประเทศอติาล ี(ระยะทาง 320 กม.) น าท่าน เขา้สู่จตัรุสัแคมโป สถานที่ต ัง้ของหอเอนปิซ่า เป็นสถาน

ทีต่ ัง้ของหอเอนปิซ่า สิง่มหศัจรรยห์น่ึงในเจ็ดของโลกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึง่ในอดตีเคยเป็นสถานที่ที่

นกัวทิยาศาสตรเ์อกของโลกศาสตราจารยก์าลเิลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GALILEEI PIZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที่หก ปิซ่า - กรุงโรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม ประเทศอติาล ี(ระยะทาง 344 กม.) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เขา้สู่ นครวาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ  ชม มหาวหิารเซน็ปีเตอร ์ที่

ยิง่ใหญ่ ซีง่เป็นศูนยก์ลางศาสนาครสินิกายโรมนัคาธอลกิ  

 น าท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ สถาปตัยกรรมล า้ค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่า

หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอด

โดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี   

 จากนัน้น าคณะชม น า้พเุทรวี่ จดุก าเนิดของเสยีงเพลง  “ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น” ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงาน

ประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบารอ็ค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึน า้พแุห่งน้ีแลว้โยน

เหรียญอธษิฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร ัง้หน่ึง  

 จากนัน้พาท่านเดนิมายงัย่าน “บนัไดสเปน” แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ 

น าท่านถ่ายรูปที่ระลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีายกัษ์

ทีส่ามารถจคุนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนติน สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและทีม่าของ “ถนนทุกสายมุง่สู่กรุงโรม”  

…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ 

22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK096 / EK372       

วนัที่เจด็   สนามบนิสุวรรณภมิู 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 0555-0940 *.*.*. 

19.15 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัดี 

******************* 



    หนา้ท่ี 5 
 หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษนี า้มันและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา ** 

 

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

23-29 ส.ค. // 5-11 ก.ย. 

21-27 ก.ย.  

5-11 ต.ค. // 11-17 ต.ค.  

19-25 ต.ค. // 9-15 พ.ย.  

22-28 พ.ย.  

30 พ.ย. - 6 ธ.ค.  

8-14 ธ.ค. 

49,999.- 47,999.- 

 

 

6,500.- 

9-15 ส.ค.  52,999.- 50,999.- 

28 ธ.ค. – 3 ม.ค.  

29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 
59,999.- 57,999.- 

9,500.- 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class) ตามกรุ๊ปเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศ

ท่ีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,
การประชุม อนัเป็นผลท าให้ตอ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

5. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ค่ารักษาพยาบาลส าหรับ

คนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบั 
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  ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ,ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
5. ค่าทิปคนขบัรถยโุรป ท่านละ 10 ยโูร 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยโูร 
7. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ (ท่านละ 4,500.-บาท) สถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดนดัหมายคิวยืน่วซ่ีาตามกรุ๊ป แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางมา

ยืน่ได ้ตามก าหนดการ กรณีท่ีจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่านจะตอ้งเป็นผูช้  าระเองเท่านั้น ท่านละ 500.- บาท  

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด ถอืวา่ทา่นยกเลกิอตัโนมตั (AUTO CANCEL) 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.- บาท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ ไมข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่ดินทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกั หรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่

รกัษาเวลาเลย พดูจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงดงัร าคาญรบกาวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวายในทวัร ์

ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางสวนใหญ่) 
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  บริษทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั) 

 บริษทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้ทางบรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งขออภยัท่าน 

เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผูร่้วมเดนิทางอื่น 

 บริษทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่าน ทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุป) ตอ้งขออภยั เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ใน

หมูค่ณะเป็นส่วนใหญ่ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่

รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวน

ผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุป 

ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ี่จะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกู ปฏเิสธการเขา้

หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั การเดนิทาง 

หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมี

การเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและ

เงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
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 เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝร ัง่เศส  

 

 หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจบุนัหนา้ตรงขนาด  2น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว ถ่ายมาตรฐาน

ไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได ้) และ

กรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

- สเตทเมน้รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อพัเดทยอด ไม่

เกนิ 7 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และ

ชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ( ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) 

(ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

 หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรบัรองการท างานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ต าแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น และชื่อ 

นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)  

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้  าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ 

(อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

 

 

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1 เดือน

ก่อนยืน่)  

   ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกลุ (ถา้ม)ี พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ )  พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถ่ายรูปและปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับิดาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอื

มารดาอกีคนทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่นนามสกุล (ในกรณีทีม่ี

การเปลีย่นนามสกุล)ในใบค ารอ้งขอวซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนา หนงัสอืเดินทางของบดิามารดาดว้ยใน

กรณีที่บดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดินทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิามารดาดว้ย 
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 หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หนา้ท่ี 10 
 ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 
รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
............................................................................................................................................................................................................ 
พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วันที่หมดอายุ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานที่เกดิ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ 
............................................................................................................................................................................................................ 

 


