
 

 

 

 

 

HASHTAG WESTERN EUROPE 
 

 7วนั 4คืน 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทวัร์ 
 บินตรง กรุงเทพ-มลิาน / ปารีส-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบนิไทย 50% 
 พกัหรูโรงแรม 4 ดาว (พกัสวติเซอร์แลนด์ 2 คืน /ปารีส 2 คืน) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 

 มลิาน  : มหาวหิารแห่งมลิาน  

 ลูเซิร์น    : อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปิลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาทติลสิ 

 สตราสบรูก์ : ลา เปอติด๊ฟรองซ์ 
 ปารีส : วหิารโดมอนิวาลดิ หอคอยไอเฟิล จตัุรัสคองคอร์ต ถนนชองมป์เอลเิซ่ ประตูชัย ล่องเรือบาโตว์มุช 

    พระราชวงัแวร์ซายน์  
    ช้อปป้ิงจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG  936 BKK – VIE 01.20 – 07.15 

เที่ยวบินขากลบั TG  937  VIE - BKK     14.35 - 05.35+1 



วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ-มิลาน (ประเทศอิตาลี)     

2 
กรุงเทพ-มิลาน (ประเทศอิตาลี) -มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-อาคาร
แกลเลอเรียวิตตอริโอ (ประเทศอิตาลี) -เมืองลูเซิร์น 
(สวิสเซอร์แลนด)์ 

   GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด)์ -อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไมค้าเปิล-
ทะเลสาบลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-เมืองสตราสบรูก(์ฝร่ังเศส) 

 -  
MERCURE GARE CENTER 
หรือเทียบเท่า 
 

4 
ลา เปอต๊ิดฟรองซ์-วิหารโดมอินวาลิด-หอคอยไอเฟล-จตัุรัสคอง
คอร์ต-ถนนชองป์เอลิเซ่-ประตูชยั-ล่องเรือบาโตวม์ุช (ฝร่ังเศส) 

 -  
MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า 
 

5 พระราชวงัแวร์ซายน์-ปารีส   - MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า 

6 ปารีส-กรุงเทพฯ     

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  - -  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทปิอกี 2,000- บาท) 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4 เคาน์เตอร์ D ประตู2-3 สายการบินไทย พบ

กบัเจ้าหน้าทีข่องทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 
วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ-มิลาน(อติาล)ี-ลูเซิร์น(สวติเซอร์แลนด์) 
00.35น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ีTG 940 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิลานมาเพนซ่า น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับสัมภาระ 
  

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลานเมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลีเมืองผูน้ าด้านแฟชั่นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการเดินทางของประเทศดว้ย  ชมบริเวณรอบนอกของมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโมอนัมี

เดือนพฤษภาคม  16-22 พ.ค. 61 48,991.- 

เดือนมถุินายน 19-25 ม.ิย. 61  48,991.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  8,500.- 



ขนาดใหญ่โตมโหฬารสร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลาสร้างนานกวา่500ปี ชมเอ็มมานูเอล
ท่ีสองท่ีเป็นอาคารศูนยก์ารคา้ทรงโบราณตั้งช่ือตามพระนามกษตัริยท่ี์ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆในอิตาลีให้
เป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ีมีเวลาใหท้่านเดินเล่น ชมเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัของอิตาลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ นัง่รถพกัผอ่นชมทศันียภาพท่ีสวยงามของ

แนวเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวช่ือดงัของสวิตเซอร์แลนด์ 
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

วนัทีส่าม ลูเซิร์น-ยอดเขาทติลสิ-สตราสบรูก์(ฝร่ังเศส) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ แลนด์มาร์คทีส่ าคัญของเมืองอย่างอนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปิลบรุค-และทะเลสาบลูเซิร์น
และมีเวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของสวสิ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าแองเกลิ
เบิร์ก เพ่ือน าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าทีท่นัสมัย สู่ยอดเขาทติลสิ ทีม่ีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ให้
ท่านมีเวลาเดินเล่นชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เล่นหิมะ เดินชมถ ้าน ้าแขง็ เดินผา่นสะพานแขวนท่ีเช่ือมสองฝ่ังภูเขา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย ณ.ภัตตาคารบนยอดเขาชมววิแบบพาโนรามา 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางต่อสู่เมืองสตราสบรูก์ในแควน้อลัซาค ของฝร่ังเศส

และยงัเป็นท่ีตั้งรัฐสภาแห่งท่ี 2 ของสหภาพยโุรป 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม MERCURE GARE CENTER หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่ สตราสบรูก์-กรุงปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 



น าท่านเดินเล่นชมหรือฝร่ังเศสน้อยเขตเมืองเก่าของสตราสบรูก ์ท่ีไดรั้บการบนัทึกใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลก 
จากยเูนสโก ้ก่อนน าท่านเดินทางสู่กรุงปารีสนครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย ณ.ภัตตาคารระหว่างเส้นทาง 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อจนถึงมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส  ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากมายกวา่ 

20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม แฟชัน่แบรนด์เนมท่ีทนัสมยั น า
ท่านน่ังรถชมเมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัๆอาทิ วหิารโดมอนิวาลดิ-หอคอยไอเฟล-จัตุรัสคอง
คอร์ต-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชัย จากนั้นน าท่านลงเรือบาโตว์มุชเพื่อล่องเรือชมความสวยงามของอาคาร
บา้นเรือนท่ีตั้งอยู ่ริม 2 ฝ่ังแม่น ้าแซนต ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารไทย  
ก่อนน าท่านกลบัเข้าทีพ่กัโรงแรม MERCURE VERIZYหรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า ปารีส-แวร์ซายน์-ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  
  
 
 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายน์ เพื่อให้ท่านมีเวลาเดินเล่นถ่ายรูปกับบริเวณรอบนอกของพระราชวังแวร์ซายน์

และพระราชอุทยานด้านหลังวังหรือท่านอาจจะซ้ือบัตรเข้าชมภายในของพระราชวังแวร์ซายน์ กรุณาสอบถาม
ข้อมูลเพิม่เติมจากหัวหน้าทวัร์ของท่าน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีสน าท่านเดินเล่นบริเวณพิพิธภณัฑลุ์ฟว ์อดีตพระราชวงัหลวงของกษตัริยแ์ห่งฝร่ังเศส 

มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี อาทิ น ้าหอม เคร่ืองส าอาง กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง จากร้านคา้ปลอด
ภาษีช่ือดงั และหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของฝร่ังเศส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาช้อปป้ิงมากขึน้ 
น าท่านกลบัเข้าทีพ่กัโรงแรม MERCURE VERIZYหรือเทยีบเท่า 



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. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)  หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 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 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 



อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทีท่่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงนบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัท
ฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 



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 มิให้เดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

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

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง 
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยืน่วซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเต็มจ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

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

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี 
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม
เพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ 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 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง

ความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของ

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



o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง 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*ี*  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้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-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  ................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง............................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ.  .......................................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ ..............................  สัญชาติ ..............................   สถานท่ีเกิด .................................. ประเทศ ............................................ 
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
           แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
     *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ .................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย ์ .............................. 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ....................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอาย.ุ........................................................ 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
............................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด ............................................................................................................................................................. 
รวมทั้งหมดก่ีวนั ................................................................................................................................................................................ 
วตัถุประสงคใ์นการไป ...................................................................................................................................................................... 



ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)........................................................................................................................................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน ............................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน.....................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัท ์................................................................................................................................................................................... 
อีเมลล ์................................................................................................................................................................................................ 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .............................................................................................................................................................. 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า ........................................................................................................................................... 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได.้...................... บาท      
     ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ..................................................................................................... ............................................................     
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        
      ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม................................................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ..................................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................................... 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน ...................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร ................................................................................................................. 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ............................................................ 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ................................................................................................... 
 
 
 
 



ประวติัของบิดา  
ช่ือของบิดา ........................................................................... นามสกุลของบิดา ............................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ......................................................สถานท่ีเกิดของบิดา ........................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ......................................................... 
 
ประวติัของมารดา  
ช่ือของมารดา ...........................................................................นามสกุลของมารดา......................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา......................................................สถานท่ีเกิดของมารดา....................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ......................................................... 
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 
ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส .......................................................................................มือถือ................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ............................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ .............................................................................. สัญชาติ ................................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................  โทรศพัทท่ี์บา้น ..................................................... 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ....................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ..................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ....................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .................................................................................................................................................................. 
 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ....................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร .................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ...................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .................................................................................................................................................................. 
 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ........................................................................................................................................................................ 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ..................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ....................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .................................................................................................................................................................. 
 
 


