
#10620        ทัวร�ยุโรปตะวันตก อิตาล�
สว�ส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ยอดเขาทิต

ล�ส ล�องเร�อแม�น้ําแซนน� บิน TG



ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

บนิตรง กรงุเทพ-มลิาน / ปารสี-กรงุเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยโุรป(พกัสวติเซอรแ์ลนด1์ คนื/  ฝร ัง่เศส3 คนื) 

น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ!!!หา้งแกลอรีล่าฟาแยตต ์และถนนชองป์เอลเิซ ่

เทีย่วครบทกุไฮไลท!์! 

มลิาน               : มหาวหิารแหง่มลิาน 

ลูเซริน์              : อนุสาวรยีส์งิโต สะพานไมค้าเปล ทะเลสาบลูเซริน์ 

สตราสบรกู ์        : La Petite 

ปารสี               :หอคอยไอเฟิล, จตัรุสัคองคอรต์,  ถนนชองมป์เอลเิซ,่ ประตชูยั,  ลอ่งเรอื
แมน่ า้แซนน,์พระราชวงัแวรซ์ายน ์
                          

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

2  กรงุเทพ-มลิาน (อติาล)ี–มหาวหิารแหง่มลิาน–ลูเซริน์ (สวสิฯ) –อนุสาวรยีส์งิโต – 
สะพานไมค้าเปล –แองเกลเบริก์ 

3  เมอืงแองเกลเบริก์–ยอดเขาทติลสิ–สตราสบรกู(์ฝร ัง่เศส) 

4  เมอืงสตราสบรูก–์กรงุปารสี - หอไอเฟิล– ประตชูยั – ถนนชองป์เอลเิซ ่

5  แวรซ์ายน–์ปารสี–ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนน–์ หา้งแกลลอรีล่าฟาแยตต ์

6  ปารสี–กรงุเทพฯ 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

14 - 20 Jun 2019  51,999  51,999 50,999 15,000 9,000 

21 - 27 Jun 2019  51,999  51,999 50,999 15,000 9,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้4 เคานเ์ตอร ์
D ประต2ู-3สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและให้
ความสะดวกในเรือ่งเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 

วนัที ่2 กรงุเทพ-มลิาน (อติาล)ี–มหาวหิารแหง่มลิาน–ลูเซริน์ (สวสิฯ) –อนุสาวรยีส์งิโต 
– สะพานไมค้าเปล –แองเกลเบริก์ 

00.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิทีT่G 940 

07.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมลิานมาเพนซา่น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ตรวจรบัสมัภาระ 

น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงมลิำนเมอืงใหญส่ดุทำงภำคเหนือของอติำลเีมอืงผูน้ ำดำ้น
แฟชัน่เศรษฐกจิอตุสำหกรรมและกำรเดนิทำงของประเทศดว้ยถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอกกบั 
มหำวหิำรแหง่มลิำนหรอืดโูอโมอนัมขีนำดใหญโ่ตมโหฬำรสรำ้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสขีำวใน
ศลิปะแบบโกธคิใชเ้วลำสรำ้งนำนกวำ่500ปีชมเอ็มมำนูเอลทีส่องทีเ่ป็นอำคำร
ศนูยก์ำรคำ้ทรงโบรำณตัง้ชือ่ตำมพระนำมกษัตรยิท์ีท่รงรวบรวมอำณำจักรตำ่งๆในอติำลี
ใหเ้ป็นประเทศอติำลทีกุวันนี้มเีวลำใหท้ำ่นเดนิเลน่ ชมเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดด์งั
ของอติำล ี

กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บำ่ย  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น่ังรถพกัผอ่น
ชมทัศนยีภำพทีส่วยงำมของแนวเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบ ทุง่หญำ้ น าทา่นเดนิทางสู่

เมอืงลูเซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงัของสวติเซอรแ์ลนดน์ ำทำ่นเดนิทำงสู ่แลนดม์ำรค์ที่
ส ำคญัของเมอืงอยำ่ง อนสุาวรยีส์งิโตสะพานไมค้าเปล และทะเลสาบลูเซริน์และมี
เวลำใหท้ำ่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคำ้คณุภำพดขีองสวสิ / น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแองเก
ลเบริก์ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม TERRACE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เมอืงแองเกลเบริก์–ยอดเขาทติลสิ–สตราสบรกู(์ฝร ัง่เศส) 



เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น ำทำ่นเดนิทำงสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าแองเกลิเบริก์ เพือ่น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าที่
ทนัสมยั สูย่อดเขาทติลสิ ทีม่คีวำมสงูถงึ 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ใหท้ำ่นมี
เวลำเดนิเลน่ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงำม เลน่หมิะ เดนิชมถ ้ำน ้ำแข็ง เดนิผำ่นสะพำนแขวนที่
เชือ่มสองฝ่ังภเูขำ 

กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาชมววิแบบพาโนรามา 

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงลงจำกยอดเขำ และเดนิทำงตอ่สูเ่มอืงสตราสบรกู ์ในแควน้อลัซำค 
ของฝรั่งเศสและยังเป็นทีต่ัง้รัฐสภำแหง่ที ่2 ของสหภำพยโุรป 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม 7 HOTEL & FITNESSหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เมอืงสตราสบรูก–์กรงุปารสี - หอไอเฟิล– ประตชูยั – ถนนชองป์เอลเิซ ่

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยำ่นรมิน ้ำฝร่ังเศสนอ้ย PETITE FRANCE แหง่ 
STRASBOURG เป็นหนึง่ในแลนดม์ำรค์ส ำคญัทีส่ดุของเมอืงนี้ ทีม่คีวำมงดงำมและ
ควำมน่ำสนใจในหลำยๆจดุ 

กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั  

บำ่ย  เดนิทำงสู ่มหานครปารสี หนึง่ในเมอืงหลวงทีส่ ำคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก และเป็น
ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ำ้สมยั นครหลวงแหง่แฟชัน่ กำรศกึษำ 
บนัเทงิ วทิยำศำสตร ์และศลิปะ “มหำนครแหง่แสงไฟ” เมอืงในฝันทีเ่ป่ียมไปดว้ยเสน่ห์
ทีร่อคอย/ น ำทำ่นน่ังรถชมเมอืงปำรสีชมสถำนทีส่ ำคญัๆอำท ิวหิารนอรทเธอดาม-หอ
ไอเฟล-ประตชูยั-ถนนชองป์เอลเิซ-่ประตชูยั 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นกลบัเขา้ทีพ่กัโรงแรม MERCURE VERIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 แวรซ์ายน–์ปารสี–ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนน–์ หา้งแกลลอรีล่าฟาแยตต ์

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแวรซ์ายน ์น ำทำ่น ถา่ยรปูบรเิวณรอบนอกของ
พระราชวงัแวรซ์ายน ์หรอืทำ่นอำจจะซือ้บตัรเขำ้ชมภำยในของพระรำชวังแวรซ์ำยน ์
กรณุำสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิจำกหวัหนำ้ทวัรข์องทำ่น 

  



กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บำ่ย  เดนิทำงกลบัสู ่กรงุปารสี น ำทำ่นเดนิเลน่บรเิวณดำ้นนอก พพิธิภณัฑล์ูฟว ์อดตี
พระรำชวังหลวงของกษัตรยิแ์หง่ฝรั่งเศส/ น ำทำ่น ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซนน ์ชมสถำนที่
ส ำคญัคูบ่ำ้นคูเ่มอืงสองฝ่ังของแมน่ ้ำ / น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิง หา้งแกลเลอรีล่าฟา
แยตต ์หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญใ่หท้กุทำ่นไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบเต็ม ๆ พบสนิคำ้เทรนด์
ปำรสีลำ่สดุ เชน่ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMPฯลฯ รวมถงึ
น ้ำหอมแบรนดช์ือ่ดงั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท้ำ่นมเีวลำชอ้ปป้ิงมำกขึน้ 

น าทา่นกลบัเขา้ทีพ่กัโรงแรม MERCUREVERIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปารสี–กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิชารล์สเดอโกลล ์ปารสีเพือ่ผำ่นขัน้ตอนกำรท ำคนืภำษี – 
เชค็บตัรโดยสำร ตรวจหนังสอืเดนิทำงเพือ่เดนิทำงกลบักรงุเทพฯ 

12.30 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ TG 931 บนิตรงสูก่รงุเทพฯ (มอีาหารเย็นและอาหาร
เชา้บรกิารบนเครือ่ง) 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

06.00 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,500 บาท และ คา่ทปิไกด ์2,000 บาท  

  

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพักตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรม
ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พัก 3 ทำ่น มคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจำกโรงแรมนัน้ไม่
สำมำรถจัดหำได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่ 



3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะ
ทัดรัต และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมี

ลกัษณะแตกตำ่งกนั 

หมำยเหต ุ

** อตัรำคำ่บรกิำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลง โปรดสอบถำมเพิม่เตมิ 

** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนำ้หำกทำ่นมกีำรเปลีย่นแปลงตัว๋) 

**โปรแกรมอำจมกีำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนำ้ทวัรโ์ดยค ำนงึถงึ
ควำมสะดวกสบำยของลกูคำ้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

- คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป- กลบัสำยกำรบนิไทยชัน้ประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภัยกำรเดนิทำงจำกสำยกำรบนิ 

- คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

- คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

- คำ่รถรับ – สง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร (กฎหมำยยโุรปไมอ่นุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

- คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

- คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

- คำ่ประกนัอบุตัเิหตกุำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บำทเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

 - คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ในกลุม่เชงเกน้ 

- คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

- คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

- คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำง 



- คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกทีร่ำยกำรระบเุชน่คำ่โทรศพัทค์ำ่ซกัรดีคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรำยกำรเป็นตน้ 

- คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษีหกัณทีจ่ำ่ย 3% (ส ำหรับกรณีทีต่อ้งกำรใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและมัคคเุทศก ์2,000 บำทตอ่ทำ่น ตลอดกำรเดนิทำงขอเก็บรวมในสว่นทีเ่หลอื 

- คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทยขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้ำใจในกำรบรกิำร 

- คำ่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบนิ เป็นตน้ 

กำรจองและช ำระเงนิ 

                ช ำระคำ่มัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำทภำยใน 3 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่ำ่นไดท้ ำกำรจองทวัร ์
มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรจองโดยอตัโนมัตชิ ำระสว่นทีเ่หลอืภำยใน 30 วนักอ่นกำรเดนิทำงมฉิะนัน้

จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วันหกัคำ่มัดจ ำ 20,000 บำท(ชว่งเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหมเ่ป็น45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 - 29 วันหกัคำ่มัดจ ำ 30,000 บำท (ชว่งเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหมเ่ป็น30 
- 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1 - 14วันคดิคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของรำคำทัวร ์(ชว่งเทศกำลเป็นสงกรำนตแ์ละปี
ใหม1่ - 14 วัน) 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 15 วันซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ำมำรถท ำกรุ๊ป
ไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ทำ่นหรอืผลกำรพจิำรณำวซีำ่ผำ่นไมค่รบจ ำนวน 20 ทำ่นและ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทำงใน
คณะไมถ่งึ 20 ทำ่นซึง่ในกรณีนี้ทำงบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ำยใน 15 วนัหรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้ำ้

ทำ่นตอ้งกำร 

ในกำรยืน่ขอวซีำ่ ทำงบรษัิทฯ มหีนำ้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแกท่กุๆ ทำ่นในกำรจัดเตรยีมเอกสำรใหค้รบ
ตำมทีส่ถำนทตูระบเุทำ่นัน้ (กำรอนุมัตวิซีำ่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถำนทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบ

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่ไมน่อ้ยกวำ่ 3 สปัดำหก์อ่นกำรเดนิทำง 

ในกรณีทีเ่อกสำรของทำ่นไมส่มบรูณ์ทำงสถำนทตูฯ อำจจะปฏเิสธกำรอนุมัตวิซีำ่ของทำ่นได ้และทำ่น
จะตอ้งเสยีคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม(่ทำงสถำนทตูไมม่นีโยบำยในกำรคนื
คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่ไมว่ำ่จะเป็นเหตผุลใดก็ตำมทำ่นไม่

สำมำรถเรยีกรอ้งคนืคำ่วซีำ่ได)้ 

ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิ
วัตถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
(กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศเป็นกำรถำวร) 



หำกทำ่นสง่เอกสำรลำ่ชำ้ แลว้ผลปรำกฏวำ่ ผลวซีำ่ของทำ่นไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำกอ่นกำรเดนิทำง 7 วัน
ท ำกำร ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคดิคำ่ใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจรงิ (คำ่มัดจ ำตัว๋กบัสำยกำรบนิหรอื
หำกทำงบรษัิทฯไดด้ ำเนนิกำรออกตัว๋แลว้ทำงบรษัิทฯจะหกัคำ่ตัว๋เครือ่งบนิเตม็จ ำนวนและจะท ำกำรคนื
ใหท้ำ่นตำมทีส่ำยกำรบนิคนืใหก้บัทำงบรษัิทฯ โดยใชเ้วลำประมำณ 6 เดอืนทัง้นี้บำงสำยกำรบนิไม่

สำมำรถคนืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้ำ่นสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบนิโดยตรง คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ทีท่ำง
สถำนทตูเรยีกเก็บ คำ่มัดจ ำในตำ่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้ำ่นภำยใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ – ออกเมอืงไดไ้มว่ำ่จะเป็นประเทศไทยหรอืตำ่งประเทศ หรอืใชเ้อกสำร
ปลอมในกำรเดนิทำงและส ำหรับทำ่นทีถ่กูปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงทจุรติ 
หรอืจะหลบหนีเขำ้เมอืง หรอืใชเ้อกสำรปลอมประกอบกำรยืน่วซีำ่ ทำงบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดที่
ทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรม์ำแลว้ไมว่ำ่บำงสว่นหรอืเต็มจ ำนวนและทำงบรษัิทฯจะแจง้เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรตำม

กฎหมำย 

ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีท่ำงบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผำ่นแลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หำกเกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั และทำงบรษัิทฯ จะขอ
ด ำเนนิกำรแจง้ยกเลกิวซีำ่ของทำ่นเนื่องจำกกำรยืน่วซีำ่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทำงบรษัิทฯกบัทำง

สถำนทตู 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้เชน่  กำรนัดหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำร
จลำจล กำรประทว้งตำ่งๆ และกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิหรอืกำรยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่

ทรัพยส์นิสญูหำย สญูเสยี หรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหวัหนำ้ทวัร ์โดยทำง
บรษัิทฯ จะพยำยำมแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำดงักลำ่วไดต้ำมควำมควำมเหมำะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภำวะคำ่เงนิบำททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บคำ่น ้ำมนัเพิม่หรอืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ

เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไวโ้ดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้โดยยนืยันจดหมำยจำก
ทำงสำยกำรบนิและทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ควำมเหมำะสมโดยมไิด ้

แจง้ลว่งหนำ้โดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทำงไดร้ับเป็นหลกั 

3.เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร 
หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกประเทศ ไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณี 

4. หลงัจำกกำรจองและช ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตำ่งๆ ตำมทีไ่ดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 

  

หลกัฐานการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 

เอกสำรส ำหรับกำรยืน่วซีำ่ (ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นตอ้งเดนิทำงไปแสดงตนและสแกนลำยนิว้มอืกบัสถำนทตู
ทกุกรณี) 



1. พำสปอรต์ ตอ้งอำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอำย ุและตอ้งมหีนำ้วำ่งเหลอืส ำหรับประทับตรำวี
ซำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้หำกมพีำสปอรต์เลม่เกำ่ไมว่ำ่จะเคยมวีซีำ่ในกลุม่ประเทศเชงเกนหรอืประเทศอืน่ 

ควรน ำไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นกำรงำ่ยตอ่กำรอนุมัตวิซีำ่ 

2. รปูถำ่ยส ีพืน้หลงัสขีำว(ไมใ่ชร่ปูขำวด ำและหำ้มสแกน) 

ขนำด 1.5x2 นิว้หรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตรจ ำนวน 2 รปู 

ควรมอีำยไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

4. ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื บตัรขำ้รำชกำร 

5. ส ำเนำสตูบิตัร กรณีอำยไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

    - กรณี เดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำทำ่นใดทำ่นหนึง่ตอ้งท ำจดหมำยยนิยอมโดยทีบ่ดิำหรอืมำรดำ
จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตใหบ้ตุรเดนิทำงไปกบัทำ่นใดทำ่นหนึง่ได ้

    - กรณี เดนิทำงกบับคุคลอืน่ ทัง้บดิำและมำรดำตอ้งแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต โดยระบ ุชือ่และ
ควำมสมัพันธข์องบคุคลนัน้กบัครอบครัวดว้ย 

ยืน่เรือ่งท ำจดหมำยยนิยอม ณ ทีว่ำ่กำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมนีำยอ ำเภอหรอืผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมอื
ชือ่ พรอ้มประทับตรำรับรองรำชกำรอยำ่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส ำเนำหนำ้พำสปอรต์หรอืส ำเนำบตัร

ประชำชนของบดิำหรอืมำรดำหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิำมำรดำ หยำ่รำ้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหยำ่/ใบ
มรณะ เพือ่เป็นกำรยนืยัน รวมถงึหนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม) 

6. ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

7. ส ำเนำทะเบยีนสมรสหรอืหยำ่ (ถำ้ม)ี 

8. หนังสอืรับรองกำรท ำงำน 

    - พนักงำนบรษัิท / ขำ้รำชกำร    หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิท หรอืสงักดัทีท่ำ่นท ำงำนอยู ่
ฉบบัจรงิ ภำษำองักฤษเทำ่นัน้ โดยระบ ุต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำน 
และชว่งเวลำทีข่อลำงำนเพือ่เดนิทำงไปทอ่งเทีย่ว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำนตำมปกตหิลงัครบ
ก ำหนดลำ (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรณุำระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใชช้ือ่

ของแตล่ะสถำนทตู) 

    - เจำ้ของกจิกำรส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้, ใบทะเบยีนพำณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน (กรณีธรุกจิสว่นตวัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมำยรับรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถำ่ยสถำนทีท่ ำงำน

อยำ่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

    - นักเรยีน / นักศกึษำหนังสอืรับรองจำกสถำนศกึษำหรอื ใบรับรองจบกำรศกึษำฉบบัจรงิ 
ภำษำองักฤษเทำ่นัน้ 



    - เกษียณอำย ุส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

    - ผูส้งูอำยตุัง้แต ่70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์ำ่สำมำรถเดนิทำงทอ่งเทีย่วได ้

9. รำยกำรเดนิบญัชอีอมทรัพย ์(Statement)ยอ้นหลงั 6 เดอืนลำ่สดุ ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออก
สม ำ่เสมอ และมจี ำนวนไมต่ ำ่กวำ่ 6 หลกั (ยอดเงนิ 100,000 บำทตอ่ผูเ้ดนิทำง 1 ทำ่น)**สถำนทตูไม่

รับพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวันและฝำกประจ ำทกุกรณี** 

** กรณีออกคำ่ใชจ้ำ่ยผูท้ีส่ำมำรถออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหก้นัได ้มดีงัตอ่ไปนี ้

o    มคีวำมเกีย่วขอ้งกนัทำงสำยเลอืด เชน่ พอ่แม ่พีน่อ้ง 

o    สำมภีรรยำทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งตำมกฎหมำย (หำกไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมำย
พรอ้มแนบเอกสำรเพิม่เตมิ เชน่ สตูบิตัรบตุร ส ำเนำทะเบยีนบำ้นโดยมทีีอ่ยูเ่ดยีวกนั) 

o    บรษัิท ตอ้งมจีดหมำยแสดงควำมรับผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ย โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทำงและเหตผุลทีจั่ดกำร
เดนิทำงในจดหมำยดว้ย 

***หมำยเหต:ุ ชือ่ในเอกสำรทัง้หมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตำมหนำ้พำสปอรต์ 

  

ใบกรอกขอ้มลูพืน้ฐำนในกำรท ำวซีำ่ 

** กรณุำกรอกขอ้มลูเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้!! ** 

ตอ้งกรอกรำยละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ควำมสะดวกในกำรขอวซีำ่ 

หำกทำ่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทำงบรษัิทฯไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่ใหท้ำ่นได ้

  

ชือ่ นำย/นำง/นำงสำว
................................................................................................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ.................................................สถำนทีเ่กดิ.............................................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง................................................ 

วันทีอ่อกหนังสอืเดนิทำง..........................................  วันทีห่มดอำยหุนังสอืเดนิทำง
................................... 

สถำนภำพ            £  โสด                £  แตง่งำน            £  แตง่งำน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

                                £  หมำ้ย            £  หยำ่ 



ทีอ่ยูท่ีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

................ รหสัไปรษณีย.์.............................. 

โทรศพัท ์(บำ้น)...................................................  มอืถอื ................................................ 

อำชพี                     £  เจำ้ของกจิกำร £ พนักงำน £ประกอบอำชพีอสิระ   £ เกษียณอำย ุ   £ 
นักเรยีน  

£ วำ่งงำน            £  อืน่ๆ 

ชือ่บรษัิท/ชือ่โรงเรยีน
..................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน
......................................................................................................................................

.............. 

......................................................................................................................................
................................... 

โทรศพัท ์(ส ำนักงำน)......................................................  โทรสำร 
................................................ 

อเีมล ์(ส ำนักงำน).............................................................  อเีมลส์ว่นตวั 
........................................................ 

ทำ่นเคยไดรั้บวซีำ่เขำ้กลุม่เชงเกน้ภำยใน 3 ปี หรอืไม.่........................................................... 

ถำ้เคยโปรดระบวุันทีเ่ขำ้-ออก……………………………… 

ทำ่นเคยไดผ้ำ่นกำรสแกนลำยนิว้มอื หรอืไม.่......................................................................... 

ถำ้เคยโปรดระบวุันทีเ่ขำ้-ออก………………………………… 

 


