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EUROPE CLASSIC 
 

 อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 9 วนั  
เท่ียวเมืองหลกั โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน 

ขึน้เขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe  

มหานครปารีส นครแห่งแฟชัน่ เข้าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ 
ช้อปป้ิง Lafayette 
โดยสายการบินไทย  (TG) 

  

โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมอืงและสถานทีท่ีเ่ป็น 1  ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศนูยก์ลางแห่งครสิตศ์าสนา นิกายโรมนัคาทอลคิของโลก  

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติาล ี อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร า่รวย
ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

มิลาน  หรอื มลิาโน เมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของอติาล ีมมีหา
วหิารทีง่ดงามโดดเด่นและแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมากว่า 100 ปี 
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อินเทอรล์าเก้น ทีต่ัง้ของยอดเขาทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น Top of Europe ชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ ขึ้นสูย่อด
เขาจุงฟราวยอรค์ ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเลอืกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ  

ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถาปัตยกรรม และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ เยอืนแวรซ์ายสพ์ระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดจีากรา้นคา้ปลอดภาษ ี

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      24 ก.พ.-4 มี.ค. / 3 - 11 เม.ย.61 /  

    1-9 พ.ค. / 26 พ.ค.-3 มิ.ย.2561 

            
วนัแรก  กรงุเทพฯ 
21.30น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง  โรม-ปิซ่า (อิตาลี) 
00.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสูก่รงุโรม เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของ

ประเทศอติาล ีแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วมากมายจากทุกมมุโลกต่างเดนิทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกบั
สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั คลาคล ่าไปดว้ยผูค้น
และนกัท่องเทีย่ว  น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงผ่านชมเมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่
กว่า 2,000 ปี น าท่านสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรฐัอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ  ชม
ภายนอกของอาคารมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter’s Basilica แห่งนครรฐัวาตกินัทีง่ดงามดว้ยศลิปะ
ในยุคเรอเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรหูรา ใหท้่านถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์
เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ (เน่ืองจากมหา
วิหารจะเปิด 13.30 น. จึงให้นักท่องเท่ียวถ่ายรปูภายนอกหรอืหน้าจตัรุสั) จากนัน้น าท่านชมภายนอก
พรอ้มถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็นสนาม
กฬีายกัษท์ีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  ถ่ายภาพกบัประตชูยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ผ่านชม
อนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอล็หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน ผ่านชมร่องรอยของศนูยก์ลาง
แห่งจกัรวรรดิโ์รมนัทีย่่าน โรมนัฟอรัม่ ทีเ่ปรยีบเสมอืนใจกลางเมอืงหลวงในอดตี ผ่านชมสนามมา้กรฑีา
เซอรค์สั แมกซมิุส  ก่อนน าท่านสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม 
สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่องThree Coins in The Fountain 
ใหเ้วลาท่านชัว่ครู่ ก่อนน าท่านมาเดนิเล่นสูบ่รเิวณ ย่านบนัไดสเปน Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนด์
เนมทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งของกรุงโรม   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปิซ่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของประเทศ

อติาล ีผ่านชมความงดงามของทศันียภาพทีง่ดงามเป็นระเบยีบของบา้นเมอืงและบา้นเรอืนต่างๆ 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

นัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Galilei หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ปิซ่า-เวนิส (อิตาลี) 
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่าน ชมเมืองปิซ่า  Pisa อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น า

ท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก “หอเอนปิซ่า” ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้
เพื่อเป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและ
ตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคย
มาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถุดว้ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่อนเหนือของประเทศ
ในแควน้เวเนโต ้เมืองเวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายใน
แต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านสู ่ท่าเรอืทรอนเชตโต้ เพื่อขา้มสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแหง่หนึ่งในยุคกลางเกาะ 
 เวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่ที ่ 
 จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ มากมาย

นบัรอ้ยแหง่ นบัเป็นบรรยากาศทีไ่มม่ทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอืน้ทีเ่ชื่อม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ 
เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส สมควรแก่เวลาน า
ท่านล่องเรอืกลบัสูฝั่ง่เมสเทร่ Mestre  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Bedbank Antony Hotel  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  เวนิส-มิลาน (อิตาลี)-ลูกาโน่-อินเทอรล์าเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน Milan หรอื มิลาโน Milano ในภาษาอติาเลยีนซึง่ป็นเมอืงส าคญัใน

ภาคเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัความยิง่ใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรอืมิ
ลานดโูอโม ทีส่รา้งโดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิทีง่ดงามดว้ยอาคารขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรปที่
มยีอดแหลมนบัรอ้ยยอดและภายในยงัสงบเงยีบแต่สวยงามดว้ยกระจกสสีเตนกลาส ซึง่สรา้งขึน้ในยปี ค.ศ. 
1386  ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของแกลเลอร่ี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วย
ทีส่ดุในอติาล ีมากวา่ 100ปี ถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนา
ลซิ่าและมเีวลาอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัของอติาลแีละแบรนดด์งัจากทัว่ทุกมมุโลก 
(เพือ่ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั)  

 สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองลกูาโน่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมอืง
ท่องเทีย่วทางตอนใตข้องประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศอติาล ีตัง้อยู่ในเขตรฐัทชิโิน่ ตวั
เมอืงถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาอกีทัง้ยงัตัง้อยู่รมิทะเลสาบลกูาโน่ ชือ่เดยีวกบัชื่อเมอืง ปัจจุบนัลกูาโน่กลายเป็น
จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่ าคญั หากเป็นช่วงฤดรูอ้นอากาศจะอบอุ่น หากเป็นช่วงฤดหูนาว
อากาศเยน็สบายและมทีศันียภาพทีง่ดงาม ชมย่านเมอืงเก่าลกูาโน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นจตุัรสั
สไตลเ์มดเิตอรเ์รเนี่ยนและยงัเป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้รวมไปถงึอาคารเก่าแก่ของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง) ชมและถ่ายรปูกบัทะเทลสาบทีม่คีวามงดงามราวภาพวาด จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองอิน
เทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงแหง่นี้ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 570 เมตร ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุง่
หญา้ ทะเลสาบและสวนผลไม ้เป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในประเทศ
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สวติเซอรแ์ลนดแ์ละคกึคกัตลอดปี มคีวามงดงามและบรรยากาศทีเ่งยีบสงบและประกอบไปดว้ยอาคาร
โบราณจากยุคศตวรรษที ่19 สว่นใหญ่เป็นบา้นไมส้ไตลส์วสิชาเล่ต ์ในย่านถนนโฮอเีวก Hoheweg 
ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงในอนิเทอรล์าเกน้ และยงัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้สูย่อดเขาจุงฟราวทีเ่ป็น
สว่นหนึ่งของแนวเทอืกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม City Oberland หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-ยอดเขาจงุฟราว (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ดิจอง (ฝรัง่เศส)  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ สู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ (Grinderwald Grund) 
ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัเพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู ่ยอดเขา
จงุฟราว ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม 
ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอด
เขาจุงฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,571 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามว่า TOP OF 
EUROPE ที่เพิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.
2012 ให้ท่านเดินชมประวตัิของการก่อสร้าง  น าท่านชมวิวสวยและสมัผสัอากาศที่หนาวเย็นบนสถานี
ตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม
ก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางจากจุงฟราว สู ่เมืองเลาเท่นบรนุเน่น โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหนึ่ง (แวะเปลีย่นรถไฟที่

สถานีไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 2440)    
 จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฝรัง่ศส น าท่านเดนิทางสู ่เมืองดิจอง Dijon เมืองส าคญัทาง

การศึกษาอีกเมืองหน่ึงของฝรัง่เศส ในแควน้เบอรก์นัดแีละยงัเป็นแหล่งปลกูองุ่นพนัธด์เีพื่อท าไวน์รสดอีกี
แหล่งหนึ่งของฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทาง 

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Dijon Sud Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม  จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีห่ก  ดิจอง-พระราชวงัแวรซ์ายส-์ปารีส-ล่องเรอืแม่น ้ าแซน (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารีส นครหลวงแหง่สาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 

 20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลาง
 ของแฟชัน่ทีท่นัสมยั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองแวรซ์ายส ์Versailles 
 เมอืงทีต่ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็น
 สว่นหนึ่งของมหานครปารสี 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแหง่หนึ่งของโลก

และนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง
เท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบาง บรเิวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่
13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และทรงเหน็ว่า
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ต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนกัขึน้มาใน พ.ศ. 
2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยุคสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ย่างวจิติรบรรจง
จนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย น าท่านชมภายในพรอ้มฟังบรรยายจากมคัคเุทศก ์ทัง้ใน
สว่นของกษตัรยิแ์ละพระราชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลา
ท่านเดนิเล่นบรเิวณอุทยานดา้นหลงั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัเขา้ปารสี จากนัน้น าท่าน ล่องเรอื
แม่น ้าแซนต ์แม่น ้าสายหลกัของนครปารสี ชมทศันียภาพสองฟากฝัง่และสถาปัตยกรรมอนังดงามของ
อาคารสวยงามต่างๆ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษทีีก่รุงปารสี ราคาถูกกว่าขา้งนอกมสีว่นลด
พเิศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วเท่านัน้ เพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษใีนราคาถูก เช่น เครื่องส าอาง, 
น ้าหอม, เครื่องประดบั, กระเป๋าหนงัและเครื่องหนงัอื่นๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Mecure Paris Velizy  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  ปารีส-ชมเมอืง-ล่องเรอืแม่น ้ าแซน-ช้อปป้ิง (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลกน าท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของ

หอคอยไอเฟิลบรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร,ผ่านชมประตชูยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน 
ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิ 
โอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้่าน
ถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยู่ในกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑ์
ลฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการออกแบบจาก
สถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน
ตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและ
เกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงาน
ของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่
พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุในโลก
และยงัเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรงุปารสี   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงดงัของปารสี แกลเลอรี่ลาฟาแยตต ์อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสดุหร ู

หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมชีื่อเสยีงทีส่ดุในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่าการน์ิเยร ์มสีาขาอยู่ ตาม
เมอืงใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ดง่ดงัขึน้ชื่อทีส่ดุคงเป็นสาขาปารสี ทีต่ัง้อยู่บนถนนโฮสมานน์ 
เปิดกจิการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่นปารสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมากทีส่ดุ มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ 
สปัดาห ์แถมมรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถมองเหน็ตกึโอเปร่าได้
อย่างชดัเจน หา้งสรรพสนิคา้นี้มสีนิคา้หลายหลากแบรนดด์งัไวส้ าหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ย่างครบ
ครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็น
ตน้  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  

  สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mecure Paris Velizy  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีแ่ปด   ปารีส (ฝรัง่เศส)   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอรโ์กลล ์ ณ กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549


Europe Classic9D/TG (I-CH-F), 3-11Apr2018    6 

13.40 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 
 
วนัทีเ่ก้า  กรงุเทพฯ 
05.55  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง   24 ก.พ.-4 มี.ค. / 3 - 11 เม.ย.61 /  

    1-9 พ.ค. / 26 พ.ค.-3 มิ.ย.2561 

 
Europe Classic 

อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 9 วนั / TG 
24 ก.พ.-4 มี.ค.61 3-11 เม.ย.61 

1-9 พ.ค. /  
26 พ.ค.-3 มิ.ย.61 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 68,900 79,300 70,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 66,900 77,300 68,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 64,900 75,300 66,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900 8,900 8,900 
ส าหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ ทา่นละ 41,900 47,900 45,900 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยูต่่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนาน
ท่ีสดุ ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้
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ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โรม // ปารสี-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกห์รอืหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่า 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความ

คุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขกรมธรรมข์องบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 

พ.ย.2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละประมาณ 900 บาท 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

เงนิทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าที ่20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนทีจ่ะออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์ 
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตฝรัง่เศส) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์

หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงั

หน้าตา, ไม่ใสค่อนแทก็เลนสส์หีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูฝรัง่เศสไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่น เป็นตน้ 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนั
ยื่น พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทรายการไม่เกิน 15 วนั 

ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตท
เม้นท ์(Statement)  จากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้  

- ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อ
เจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่าน
ทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

 
 

************************************************************************************************************* 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ์ และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 


