
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรงโดยสายการบินไทยกรุงเทพฯ-ซูริค/ ชาร์ลเดอโกล-กรุงเทพฯ  ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเคร่ือง รวมน า้หนักกระเป๋า 30 

กโิลกรัม พร้อมอาหารเช้าบนเคร่ืองขาไป   
 พกัหรูโรงแรม 3-4 ดาว (พกั สวสิ 1 คืน / ฝร่ังเศส 3 คืน ) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 
 สวติเซอร์แลนด์ : น า้ตกไรน์ฟาลล์ เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลกั สะพานไม้ชาเปล 

เมืองกรินเดอวาลด์  ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  
 ฝร่ังเศส : จตุรัสเกแบร์ มหาวิหารสตราสบูร์ก มหาวิหารแร็งส์  

กรุงปารีส พระราชวงัแวร์ซายส์ จตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล ประตูชัย  
 ช้อปป้ิง!! เทรนด์แฟช่ันที ่ย่านสะพานไม้ชาเปล ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลเิซ่ 
 พเิศษ!! ล่องเรือบาโต ปารีเซียง ชมบรรยากาศสองฝ่ังแม่น า้แซนต์ 

 
 
 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  970 BKK- ZRH 01.05 - 07.50 

เทีย่วบินขากลบั TG  931 CDG-BKK 13.40 - 05.55 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และค่าทปิ 2,000 บาท) 

 
 
 
 
 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพ – ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – นครซูริค – น า้ตกไรน์ฟาลล์- 
ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล -  ช้อปป้ิงย่าน 
Chapel Bridge – เมืองอนิเทอร์ลาเก้น 

   
CITY OBERLAND SWISS QUALITY 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราว
ยอค – ประเทศฝร่ังเศส - เมืองสตราซบูร์ 

   7 HOTEL&FITNESS ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองสตราซบูร์ – จัตุรัสเกแบร์-มหาวหิารสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – 
มหาวหิารแร็งส์ – กรุงปารีส -ห้างแกลเลอร่ีลาฟาแยตต์ 

   
HOTEL MERCURE PARIS VELIZY  

หรือเทียบเท่า 

5 
กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล –
ประตูชัยนาโปเลยีน – ช้อปป้ิงย่านฌ็องป์เอลิเซ่ - ล่องเรือบาโต  
ปารีเซียง 

   
HOTEL MERCURE PARIS VELIZY  

หรือเทียบเท่า 

6 กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ  -   

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - -  

เดือนสิงหาคม 7-13 ส.ค. 61 55,991.- 

เดือนกนัยายน 18-24 ก.ย. 61 56,991.- 

เดือนพฤศจิกายน 6-12 พ.ย. / 20-26 พ.ย. 61 57,991.- 

เดือนธันวาคม 4-10 ธ.ค. 61  59,991.- 

 11-17 ธ.ค. 61 57,991.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  8,500.- 



 
                        
 
21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2- 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน

ไทย โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทั คอยให้การตอ้นรับ และ อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และ เอกสารการเดินทาง
ใหแ้ก่ท่าน 

 
 

 
00.35 น. บินลดัฟ้าออกเดินทาง นครซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 970  
                       (เวลาทอ้งถ่ินจะชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง) 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระและผา่นศุลกากรเป็นทีเรียบร้อยแลว้   
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้ตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall) เป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากแม่น ้ าไรน์ เป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป
อยูร่ะหวา่งเมืองเล็ก ๆ ช่ือ Neuhausen am Rheinfall กบั เมือง Laufen-Uhwiesenใกล ้ๆ  เมือง Schaffhausen ทาง
ตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ียิ่งใหญ่ และสวยท่ีสุดของสวิสสมควรแก่เวลาน าทานเดินทางสู่ตวัเมือง
นครซูริคจากนั้นน าท่านเดินทาง เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมือง
ท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ และ ขุนเขาชมทศันียภาพความ
สวยงามของเมืองธรรมชาติ 

กลางวนั รับประทานบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

 
 
 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั (Lion Monument) สัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์และ 
เสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยส์ท่ี16 แห่ง
ฝร่ังเศสแวะถ่ายภาพกบัสะพานไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น สะพานคาเปล (Chapel Bridge) สะพานไมเ้ก่าแก่ของ
เมืองท่ีมี อายุกว่า 600 ปี ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอย่างดี
สมควรแก่เวลาชอ้ปป้ิงยา่น Chapel Bridge อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ มากมาย
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และ ร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์ , กุ๊บเบอ
ลิน , เอ็มบาสซ่ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) เมืองท่องเท่ียวเมืองหน่ึงของสวิสแลนด์ท่ีไดช่ื้อว่ามีบรรยากาศ และ ภูมิประเทศสงบสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง 

วนัแรก         สนามบินสุวรรณภูม ิ

วนัทีส่อง       กรุงเทพ – ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – นครซูริค – น า้ตกไรน์ฟาลล์- ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล -  
ช้อปป้ิงย่าน Chapel Bridge – เมืองอนิเทอร์ลาเก้น 

 
 



เน่ืองจากตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งทะเลสาบ 2 แห่งคือ  ทะเลสาบธนั  และ  ทะเลสาบเบรียนส์  แวดลอ้มไปดว้ยน ้ าจาก
ทะเลสาบ   น ้ าตกท่ีเกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขาอิสระให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวั
เมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็ก ๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา่ 
100 ปีท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และ ยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CITY OBERLAND SWISS 
QUALITY HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 

 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ระยะทาง 19 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที.) 
อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติก
ท่ีสุด น าท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึ งไดรั้บการยก
ยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่าน
สามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้าตาลเขม้ตดั กบั หนา้ต่างสีแดงสด, สี
ครีมอ่อนตดั กบั ประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตา และ มีเสน่ห์ วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของ
ภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรป 
(TOP OF EUROPE)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
 
 
 

 
 
บ่าย จากนั้นเชิญท่านสนุกสนาน กบั การเล่นหิมะในลานกวา้ง  SPHINX  จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร     สัมผสักบัภาพของ
ธารน ้ าแข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไม่ควรพลาดกบัการส่ง
โปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น และถ่ายรูปตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 291 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาที) เมือง
หลวงของแควน้อลัซาส(Alsace) แห่งฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้า่ มี 2 วฒันธรรมคือฝร่ังเศสและเยอรมนั ซ่ึงเป็น
เมืองเก่าแก่ท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร  

วนัทีส่าม       อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค – ประเทศฝร่ังเศส - เมืองสตราซบูร์ 
 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 7 HOTEL&FITNESS ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ชมยา่นประวติัศาสตร์ท่ีเรียกวา่แกรนด์อิล, ผ่านชมโบสถ์นอร์

ทเทรอดาม สถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก,ผ่านชมนาฬิกาดาราศาสตร์ มีร้านคา้เรียงรายสองขา้ง
ทางและไม่พลาดกบัการผ่านชม Le petite France ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกบา้นเรือนในยุค
กลางน้ีไดรั้บการบูรณะใหอ้ยูใ่นสภาพดีทาสีสดใส หลากหลายสีสันสลบัสับเปล่ียนกนัไปเรียงรายอยูริ่มสองฝ่ังแม่น ้ า
อิลจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองผ่านชมจตุัรัสเกลแบร์ เป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใจ
กลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตั้งของ รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
เร่ืองสงครามการปฏิวติัของประเทศฝร่ังเศส ผ่านชมมหาวิหารแห่งสตราสบูร์กมหาวิหารประจ าเมืองสตราสบูร์ก 
คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มีความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี 1176 ถึง 1439 สร้างดว้ยหินทรายสี
ชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองแร็งส์(Reims) (ระยะทาง 348 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นใน
แควน้ชองปาญ-อาร์แดนในประเทศฝร่ังเศส เมืองแรงส์ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ราว 129 กิโลเมตร
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส แรงส์ก่อตั้งข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหวา่งสมยัจกัรวรรดิโรมนั
ต่อมาแรงส์ก็มามีบทบาทส าคญัต่อราชบลัลงัก์ฝร่ังเศสในการเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระมหากษตัริยฝ์ร่ังเศสท่ีมหาวหิารโนเทรอดามแห่งแรงส์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
  
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่มหาวิหารแร็งส์ มหาวิหารนอร์ทเทอดามท่ีถูกใช้เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษตัริยฝ์ร่ังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค และไดรั้บเลือกโดยองค์การ
ยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) 
(ระยะทาง 144 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงเมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ 

วนัทีส่ี่          เมืองสตราซบูร์ – จัตุรัสเกแบร์-มหาวิหารสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – มหาวหิารแร็งส์ – กรุงปารีส -ห้างแกลเลอร่ี  
                   ลาฟาแยตต์ 
 
 
 



ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและวฒันธรรมล ้ าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกจากนั้น   น าท่านอิสระชอ้ป
ป้ิงย่านถนนโฮลมาน ท่ี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ให้ทุก
ท่านได้ช้อปป้ิงกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน ้าหมอแบรนช่ือดงัท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL MERCURE PARIS VELIZY 
ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
  
 
 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ซ่ึงอยูห่่าง
จากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ 
อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสี
แบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝร่ังเศส ท่ีหลายประเทศนิยมในการน ารูปแบบการจดัสวนแพร่หลายไปทัว่โลก อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากการไดม้าเยือน ณ สถานท่ีแห่งน้ี (หมายเหตุ : พระราชวังแวร์ซายส์ปิดทุกวันจันทร์)
สมควรแก่เวลาจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ีท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล 
(EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก (หมาย
เหตุ :ราคาทวัร์น้ีไม่รวมค่าข้ึนลิฟทข์องหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) 

กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 
 
 
 

 
บ่าย จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุง

ปารีส ดงัค าพูดท่ีวา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู”ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ล เดอ โกล หรือ เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่ง
ดวงดาว" จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ย่านฌ็องป์เอลิเซ่ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด มี
สินคา้แบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่าน ล่องเรือบาโต ปารีเซียง 

วนัที่ห้า          กรุงปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล –ประตูชัยนาโปเลียน – ชอ้ปป้ิงย่านฌ็องป์เอลเิซ่ -   
                      ล่องเรือบาโต ปารีเซียง 
 
 
 



(BATEAUX PARISIENS) เพื่อชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนต ์โบราณสถานและอาคารท่ี
เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงาม
แห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL MERCURE PARIS VELIZY 
ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลเพื่อใหท้่านได้
มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนเดินทางกลบัอิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

13.40 น. บินลดัฟ้าออกเดินทงกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 931 
 
 
 05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

วนัที่หก           กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่7-13 สิงหาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 55,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 54,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

วนัที ่18-24 กนัยายน 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 56,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 56,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 55,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

วนัที ่6-12 พฤศจิกายน 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 57,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 57,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 56,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

วนัที ่20-26 พฤศจิกายน 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 57,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 57,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 56,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

วนัที ่4-10 ธันวาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 59,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 58,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

วนัที ่11-17 ธันวาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 57,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 57,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 56,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 



** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว Single ,หอ้งคู่ Twin/Double  
หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความ
จ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ี
อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 **  ในกรณีทีผู้่เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปลีย่นแปลง (ไม่ต ่ากว่า 25ท่าน) 
 ** โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของหัวหน้าทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ       
      ลูกค้าเป็นหลกั 

อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเก้น 
  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 ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 



 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การจองโดยอตัโนมติั 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 ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท 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 และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้



ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กับทางบริษทัฯ โดยใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

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

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

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดนิทางทุกท่านต้องเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มือกบัสถานทูตทุกกรณ)ี 

1. พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
2. รูปถ่ายสี พื้นหลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
5. ส าเนาสูตบิัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการ
อนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสมัพนัธ์ของบุคคลนั้นกบั
ครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตรารับรองราชการ
อยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ 
ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ 
7. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
8. หนังสือรับรองการท างาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสงักดัท่ีท่านท างานอยู ่ ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุ 
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 
o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ด
ทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 
o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบบัจริง ภาษาองักฤษเท่านั้น 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้
9. รายการเดนิบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั 
(ยอดเงนิ 100,000 บาทต่อผู้เดนิทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและฝากประจ าทุกกรณ*ี*  
 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พอ่แม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม เช่น สูติบตัรบุตร 
ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 
***หมายเหต:ุ ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 
 
 
 
 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาไทย  ................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาองักฤษ 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........................................... 
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 ......................................................................................................................................... 

 
  
 


