
 

 

HASHTAG EUROPE CLASSIC (TITLIS) 9D 6N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

บนิตรง กรงุเทพฯ -โรม / ปารสี-กรงุเทพฯ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยโุรป (พกั อติาล ี2 คนื / สวสิ 1 คนื / ฝร ัง่เศส 3 คนื ) 

อติาล:ี มหาวหิารเซนตปี์เตอร,์ กรงุโรมโคลอสเซีย่มน า้พุเทรวี ่บนัไดสเปน,หอเอนปิซา่,เมอืงเว
นสิ, กรงุมลิาน 

สวติเซอรแ์ลนด:์ เมอืงลเูซริน์, สงิโตหนิผาแกะสลกั, แองเกลเบริก์,น ัง่กระเชา้หมนุ 360 องศา
ขึน้ยอดเขาทติลสิ 

ฝร ัง่เศส: ประตชูยั, หอไอเฟิล,พระราชวงัแวรซ์ายส,์ ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนน,์ ยา่นมงมารต์ 

ชอ้ปป้ิง!! เทรนดแ์ฟช ัน่ลา่สดุที ่หา้งแกลอรีล่าฟาแยตตแ์ละถนนชองป์เอลเิซ ่

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

2  กรงุเทพฯ - กรงุโรม (อติาล)ี – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- โคลอสเซีย่ม – น า้พุเทรวี ่-
  บนัไดสเปน – ปราโต ้

3  ปราโต ้–ปิซา่ – หอเอนเมอืงปิซา่  –เกาะเวนสิ– โบสถเ์ซนตม์ารค์ – สะพานถอน
หายใจ - เวนสิเมสเตร ้

4  เวนสิ– มลิาน – ลเูซริน์ (สวสิเซอรแ์ลนด)์ 

5  ลเูซริน์ - อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั - สะพานชาเปล–แองเกลเบริก์– ยอดเขาทติ
ลสิ– ดจีอง (ฝร ัง่เศส) 



 

 

6  ดจิอง – กรงุปารสี –พระราชวงัแวรซ์ายส–์ ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนน ์

7  กรงุปารสี – ยา่นมงมารต์– หอไอเฟิล– จตัรุสัทรอคาเดโร – ประตชูยันาโปเลยีน –ช้

อปป้ิง 

8  กรงุปารสี – กรุงเทพฯ 

9  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

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

23 Jun - 01 Jul 2020  63,999  63,999 62,999 15,000 11,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

21.00  คณะพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ - กรงุโรม (อติาล)ี – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- โคลอสเซีย่ม – น า้พุ
เทรวี ่-  บนัไดสเปน – ปราโต ้

00.20  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู ่ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944 

06.50  เดนิทางถงึทา่อากาศยานลโีอนารโ์ดดาวนิช ีกรงุโรม ประเทศอติาล ีหลังผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระและผา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 

น าทา่นสู ่นครรฐัอสิระวาตกินั ศนูยก์ลางศาสนาครสิต ์นกิายโรมนัคาทอลกิทีป่ระทับ
ขององคป์ระมขุแหง่ศาสนา “พระสนัตะปาปา” จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบัมหา
วหิารเซนตปี์เตอร ์หนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของกรุงโรมทีตั่ง้อยูใ่น เขตรัฐวาตกัิน 
เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐวาตกัิน  และเป็นสถานทีท่ีไ่ดช้ือ่วา่ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่
หนึง่ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (ROME) เมอืง
หลวง และ เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลาซโีอ ประเทศอติาล ี/ น าทา่นถา่ยรูปกับ สนาม
กฬีาโคลอสเซีย่ม (COLOSSEUM) ไดร้ับเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ยคุใหม ่อดตีใชเ้ป็นสถานทีต่อ่สูข้องนักรบตา่งๆ จุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน ถอืเป็นตน้แบบ



 

 

และแรงบันดาลใจใหก้ับสถาปัตยกรรมสมยัใหมอ่กีมากมาย ชมประตชูยัคอนสแตน
ตนิ (ARCH OF CONSTANTINE) ประตชูยัคอนสแตนตนิ น าทา่นชม อนุสาวรยี ์
พระเจา้วคิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล (VICTOR EMMANUEL  MONUMENT) หรอืพระ
บดิาของชาวอติาเลยีน ผูส้ถาปนาประเทศอติาล ีพรอ้มชมร่องรอยของศนูยก์ลางแหง่
จักรวรรดิโ์รมันทีโ่รมันฟอร่ัม (ROMAN FORUM)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 
น าทา่นชม น า้พุเทรวี ่(TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกทีบ่ง่บอกถงึ
ความหรูหราโออ่า่และความมอี านาจน ้าพุเทรวีแ่หง่นีท้า่นสามารถลิม้ลองไอครมีโฮมเมด
เจลลา่โตต้น้ต าหรับสไตลอ์ติาเลีย่นไดท้ีน่ีน่ าทา่นอสิระเดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆที่
ยา่นบนัไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตรัุสแหง่นีถ้กูเรยีกชือ่ตามสถานทตูสเปนซึง่
ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กับบรเิวณนัน้ปัจจุบันเป็นแหลง่พบปะพักผ่อนเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้แบ
รนดเ์นมและสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ / น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราโต ้(PRATO) 
(ประมาณ 4.30 ช.ม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL PRESIDENT PRATO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ปราโต ้–ปิซา่ – หอเอนเมอืงปิซา่  –เกาะเวนสิ– โบสถเ์ซนตม์ารค์ – สะพานถอน
หายใจ - เวนสิเมสเตร ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่  เมอืงปิซา่ (PISA) (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ย
สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมรดกโลก อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าอารใ์นเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดปิซา่อยู่
ในแควน้ตอสกานา ประเทศอติาล ี/ น าทา่นเทีย่วชม จตัรุสักมัโปเดยม์รีาโกล ี
(CAMPO DEI MIRACOLI) ซึง่แปลวา่ "จัตรัุสอัศจรรย"์ไดร้ับลงทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นชือ่ “จตัรุสัดโูอโมแหง่ปิซา่” คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ย
ก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ ประกอบไปดว้ยสิง่กอ่สรา้งไดแ้ก ่มหาวหิารปิซา่ (DUOMO 
DI PISA),หอเอน (TORRE),หอศลีจุม่ (BAPTISTERY) เริม่สรา้งปีค.ศ.1173 
แลว้เสร็จในปีค.ศ.1372 องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ.
1987 อสิระใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เวนสิเมสเตร ้(VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เมอืง
หลวงของแควน้เวเนโต(VENETO) เป็นแควน้ทีม่คีวามมั่งคั่งและเป็นแหลง่อตุสาหกรรม
มากทีส่ดุในประเทศอติาล ี/น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโตเ้พือ่ลงเรอืเดนิทางสู ่
เกาะซานมารโ์ค ชมจตัรุสัซามารโ์ค จัตรัุสทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาลทีีม่ ี
โบสถเ์ซนตม์ารค์ เป็นฉากหลังสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทนท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน



 

 

ยโุรปตะวันตก ประดับประดาดว้ยโมเสกทองค าอันงดงาม ผา่นชมสะพานถอนหายใจ 
ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งพระราชวังเดมิ “DOGE PALACE” ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของเจา้ผู ้
ครองนครเวนสิในอดตี อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันัน้อกี
ดว้ย ชมคลองใหญค่ลองทีก่วา้งทีส่ดุของเกาะ และสะพานรอิลัโต ้งานกอ่สรา้งทีแ่สดง
ใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมหมายเหต ุ: ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่
ลอ่งเรอืกอนโดลา่ หากทา่นใดสนใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเกาะและชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของเวนสิตามอัธยาศัย อาท ิ
เครือ่งแกว้มรูาโน่หรอืจบิกาแฟในรา้น CAFE FLORIAN ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1720 
/ น าทา่นน่ังเรอืกลับสู ่เวนสิเมสเตร ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE VENEZIA MARGHERA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เวนสิ– มลิาน – ลเูซริน์ (สวสิเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (MILAN)  (ประมาณ 3 ช.ม.) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่
ของโลกแขง่กับปารสีในประเทศฝร่ังเศส เป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีเมอืงส าคัญ
ทางตอนเหนือของอติาล ีและเป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ ดไีซนเ์นอร ์ของอติาลหีลังผา่น
การตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าสมัภาระและศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทาง
สู ่ตัวเมอืงมลิานเพือ่ใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของบรเิวณภายนอกของมหาวหิาร
แหง่เมอืงมลิาน หรอื มลิาโนดโูอโม และชม แกลเลอรี ่วคิเตอรแ์อมมานูเอล 
ศนูยก์ารคา้แหง่แรกของมลิาน ทีไ่ดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม รวมทัง้ถา่ยรูปกบั
อนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดาวนิซี ่ศลิปินชือ่ดังของอติาล ีใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ขึน้ชือ่ของอติาล ี

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ไมร่วมอยูใ่นรายการ 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (LUCERNE) (ประมาณ 3.15 ช.ม.)เป็นดนิแดนที่
ไดร้ับสมญานามวา่ “หลังคาแหง่ทวปียโุรป” ถอืเป็นเมอืงตากอากาศทีโ่ดง่ดังของ
สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละยังมคีวามส าคัญในดา้นการกอ่ก าเนดิสมาพนัธรัฐอกีดว้ย เมอืงนี้
ตัง้อยูต่รงทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ือ่วา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อันหมายถงึทะเลสาบสี่

พันธรัฐ โดยจะถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัที ่5 ลเูซริน์ - อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั - สะพานชาเปล–แองเกลเบริก์– ยอด
เขาทติลสิ– ดจีอง (ฝร ัง่เศส) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าทา่นถา่ยรูปกับ อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (LION MONUMENT) 
สญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์และเสยีสละทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่
ทหารสวสิจากการปกป้องพระราชวังตยุเลอลสีในพระเจา้หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝรั่งเศส แวะ
ถา่ยภาพกับสะพานไมท้ีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของลเูซริน์สะพานชาเปล (CHAPEL 
BRIDGE) สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงทีม่ ีอายกุวา่ 600 ปี ทอดขา้มผา่น แมน่ า้รอยส ์
(REUSS RIVER) ตลอดสะพานประดับดว้ยภาพเขยีนทีบ่อกเลา่ถงึ ประวัตศิาสตรข์อง
ประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอัธยาศัยกับการ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีม่ี
ชือ่เสยีงตา่งๆ มากมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนดอ์าทเิชน่ ช็อคโกแลต และรา้น
ตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง เชน่ บคุเคอเรอร,์ กุบ๊เบอลนิ, เอ็มบาสซี ่/ น าทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ประมาณ 45 นาท)ีเพือ่น่ังกระเชา้หมนุแหง่แรกของโลก 
สูย่อดเขาทติลสิ (TITLIS) แหลง่เลน่สกขีองสวติเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ทีห่มิะคลมุ
ตลอดทัง้ปีสงูถงึ 10,000 ฟิต หรอื 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่นี้หมิะจะไมล่ะลาย
ตลอดทัง้ปี น่ังกระเชา้ยักษ์ทีห่มนุไดร้อบทศิเครือ่งแรกของโลกทีช่ือ่วา่ REVOLVING 
ROTAIR จนถงึสถานีบนยอดเขาททิลสิซึง่เป็นอาคารใหญม่ทีัง้หมด 4 ชัน้ ชัน้แรกมี
ทางเดนิออกไปเพือ่ชมถ ้าน ้าแข็ง (ICE GROTTO) ซึง่เป็นถ ้าทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย์
ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมคี าอธยิายเป็นจุด ๆ สว่นทีช่ัน้ 2 เป็นภัตตาคาร และชัน้ 3 
เป็นรา้นขายของ เชน่รา้นขายนาฬกิา รา้นขายของทีร่ะลกึ สว่นชัน้ 4 ซึง่เป็นชัน้บนสดุจะ
เป็นชัน้ทีท่า่นสามารถเดนิย า่หมิะออกไปยังลานกวา้งซึง่เป็นจุดชมววิบนยอดเขา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (ประมาณ 5.30 ช.ม.) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมอืง
ชายแดนทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมาทีย่าวนาน และอดตีเป็นเมอืงหนา้ดา่นของฝรั่งเศสใน
สมัยราชวงศบ์รูม์องส ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU หรอื
เทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

วนัที ่6 ดจิอง – กรงุปารสี –พระราชวงัแวรซ์ายส–์ ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี (PARIS) (ประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแหง่สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส หนึง่ในเมอืงหลวงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก และเป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัย นครหลวงแหง่แฟชัน่ การศกึษา บันเทงิ วทิยาศาสตร ์
และศลิปะ “มหานครแหง่แสงไฟ” เมอืงในฝันทีเ่ป่ียมไปดว้ยเสน่ห ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจนี 

 
น าทา่น เขา้ชมภายในพระราชวงัแวรซ์ายส ์พรอ้มฟังบรรยายจากมัคคเุทศกท์อ้งถิน่
เพือ่ใหท้า่นไดท้ราบถงึประวัตแิละความหมายของผลงานศลิปะทีต่กแตง่อยูใ่นแตล่ะหอ้ง
เดนิผา่นหอ้งทอ้งพระโรงกระจก Hall of Mirror ทีส่วยงาม อนัเป็นสถานทีพ่ระยาโกษา 
ทตูเอกจากกรุงศรอียธุยาเขา้เฝ้าพระเจา้หลยุสท์ี ่14 และยังเป็นหอ้งทีเ่ซ็นสนธสิญัญา
แวรซ์ายนห์ลังสงครามโลกครัง้ที ่1 จากนัน้ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ภายในเขตอทุยานและ
บรเิวณรอบๆพระราชวัง / น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนน ์เพือ่ชมสถานทีส่ าคัญ
คูบ่า้นคูเ่มอืงสองฝ่ังของแมน่ ้าแซนต ์โบราณสถานและอาคารทีเ่กา่แกส่รา้งดว้ยศลิปะ
แบบเรเนสซองส ์ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์และสรา้งภาพใหป้ารสีโดดเดน่เป็นมหานครที่
งดงามแหง่หนึง่ของโลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารไทย 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรอื
เทยีบเทา่ 
  

วนัที ่7 กรงุปารสี – ยา่นมงมารต์– หอไอเฟิล– จตัรุสัทรอคาเดโร – ประตชูยันาโปเลยีน 
–ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (MONMARTRE) เนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในปารสี  น าทา่น
น่ังรถรางขึน้ชมวหิารพระหฤทยั (SACRE COEUR) เป็นโบสถแ์บบศลิปะโรมาโนไบ



 

 

แซนไทนท์ีส่วยทีส่ดุในกรุงปารสี ณ บรเิวณนี้คณุจะไดช้มกรุงปารสีทีแ่สนจะน่า
ประทับใจ พรอ้มรืน่เรงิไปกับนักดนตรพีเนจรทีม่าขับกลอ่มดนตรใีหก้ับผูม้าเยอืน บรเิวณ
มงมารต์มบีาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก เบยีดเสยีดกันมากมาย รวมถงึสนิคา้ทีร่ะลกึใหท้า่น
เลอืกชม เลอืกซือ้ ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัทรอคาเดโร ซึง่จากจุดนี้ทา่นจะสามารถถา่ยรูปคูกั่บ หอไอ
เฟิล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยังเป็น
สิง่กอ่สรา้งทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก (หมายเหต:ุราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่ขึน้ลฟิทข์อง
หอไอเฟล หากทา่นใดสนใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ / น าทา่นชมความยิง่ใหญ่
ของ ประตชูยันาโปเลยีน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญในกรุง
ปารสี ดังค าพูดทีว่า่ “ถนนทกุสายมุง่สูป่ระต”ูตัง้อยูก่ลางจัตรัุสชารล์เดอโกล หรอืเป็นที่
รูจั้กกันในนาม "จัตรัุสแหง่ดวงดาว"จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นฌ็องป์เอลเิซ่

ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของฝร่ังเศสทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด มสีนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย
ใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัยอสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโฮลมาน ที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟา
แยตต ์(GALERIES LAFAYETTE ) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่หท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิง
กันแบบเต็ม ๆ พบสนิคา้เทรนดป์ารสีลา่สดุ เชน่ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMP ฯลฯ รวมถงึน ้าหมอแบรนชือ่ดังทีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมอยา่งมากมาย และ
รา้นสนิคา้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ไมร่วมอยุใ่นรายการ 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่8 กรงุปารสี – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกลเพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท า TAX 
REFUND คนืภาษีกอ่นเดนิทางกลับ 

13.40  บนิลดัฟ้าออกเดนิทงกลบัสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 

วนัที ่9 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

05.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

*** ราคานีไ้มร่วมคา่วซี่า 4,500 บาท และ คา่ทปิไกด ์3,000 บาท*** 

  

 



 

 

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ต ัว๋กรุป๊เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีาร
เปลีย่นแปลงต ัว๋) 

  

อตัรานีร้วม 

-คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป- กลับสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

-คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

-คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่รถรับ – สง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

-คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

-คา่ประกันอบัุตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

-คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์3,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บพรอ้มกบั
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

-คา่ธรรมเนียมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

-คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

-คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

-คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 



 

 

-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่่าย 3% (ส าหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูกั่บความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้าใจในการบรกิาร 

-คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดท้ าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตชิ าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45วันหักคา่มดัจ า 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44วันหกัคา่มัดจ า 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วันคดิคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวร ์

          บรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่
สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่น
และ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 
15 วนัหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

          ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสาร
ใหค้รบตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูกั่บดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่
มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

          ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้
และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบาย
ในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

          ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอม
หรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการ
ถาวร) 



 

 

          หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการ
เดนิทาง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจ าต๋ัวกับ
สายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดด้ าเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจ านวน
และจะท าการคนืใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บาง
สายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจ าในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 
15 วัน 

          ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใช ้

เอกสารปลอมในการเดนิทางและส าหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
ทจุรติ หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ
ทัง้หมดทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจ านวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที่
ด าเนนิการตามกฎหมาย 

          ส าหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ 
จะขอด าเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกับทาง
สถานทตู 

  

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูกั่บ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้ามนัเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก
ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4. หลังจากการจองและช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

 



 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู(่Twin/Double)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรม
ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไม่
สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

หลกัฐานการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 

เอกสารส าหรบัการยืน่วซีา่ (ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มอืกบั
สถานทตูทกุกรณี) 

-พาสปอรต์ ตอ้งอายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืส าหรับประทับตราวี
ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกนหรอืประเทศอืน่ 
ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

-รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิว้หรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตรจ านวน 2 รปู 

ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกันทัง้ 2 รูป 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น 

-ส าเนาบตัรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ 

-ส าเนาสตูบิตัร กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ 

กรณี เดนิทางกับบดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ ตอ้งท าจดหมายยนิยอมโดยทีบ่ดิาหรอืมารดาจะตอ้ง
ไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับทา่นใดทา่นหนึง่ได ้

กรณี เดนิทางกับบคุคลอืน่ ทัง้บดิาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบ ุชือ่และ
ความสมัพันธข์องบคุคลนัน้กับครอบครัวดว้ย 

ยืน่เรือ่งท าจดหมายยนิยอม ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอื
ชือ่ พรอ้มประทับตรารับรองราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอืส าเนาบัตร



 

 

ประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิามารดา หยา่รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบ
มรณะ เพือ่เป็นการยนืยัน รวมถงึหนังสอืรับรองบตุรบุญธรรม) 

-ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

-ส าเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี 

-หนงัสอืรบัรองการท างาน 

-พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท หรอืสงักัดทีท่า่นท างานอยู ่ฉบบั
จรงิ ภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบ ุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างาน และ
ชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด
ลา (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่ของ
แตล่ะสถานทตู) 

-เจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิททีคั่ดไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน (กรณีธรุกจิสว่นตัวไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พรอ้มแนบรูปถา่ยสถานทีท่ างาน
อยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

-นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานศกึษาหรอื ใบรับรองจบการศกึษาฉบบัจรงิ 
ภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

-เกษยีณอาย ุส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

-ผูส้งูอายตุ ัง้แต ่70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้

-รายการเดนิบญัชอีอมทรพัย ์(Statement) ยอ้นหลัง 6 เดอืนลา่สดุ ควรเลอืกบัญชทีีม่กีารเขา้
ออกสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลัก (ยอดเงนิ 100,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น)**
สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและฝากประจ าทกุกรณี** 

-กรณีออกคา่ใชจ้า่ยผูท้ีส่ามารถออกคา่ใชจ่้ายใหก้ันได ้มดีังตอ่ไปนี ้

-มคีวามเกีย่วขอ้งกันทางสายเลอืด เชน่ พ่อแม ่พีน่อ้ง 

-สามภีรรยาทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย (หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมายพรอ้ม
แนบเอกสารเพิม่เตมิ เชน่ สตูบัิตรบตุร ส าเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีีอ่ยูเ่ดยีวกัน) 

-บรษัิท ตอ้งมจีดหมายแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้าย โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการ
เดนิทางในจดหมายดว้ย 

***หมายเหต:ุ ชือ่ในเอกสารท ัง้หมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอรต์ 

 

 



 

 

ขอ้มลูจองควิวซีา่ฝร ัง่เศส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

 ***หมายเหต*ุ**   กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

  

ชือ่ นาย/นาง/นางสาว
................................................................................................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง................................................ 

วันทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง..........................................  วันทีห่มดอายหุนังสอืเดนิทาง
................................... 

สถานภาพ        

__โสด 

__แตง่งาน    

__แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน)                     

__หมา้ย        

__หยา่ 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................ รหัสไปรษณีย.์.............................. 

โทรศัพท ์(บา้น)...................................................  มอืถอื ................................................ 

อาชพี              

__เจา้ของกจิการ 

__พนักงาน 

__ประกอบอาชพีอสิระ 

__เกษียณอาย ุ 



 

 

__นักเรยีน  

__วา่งงาน            

__อืน่ๆ 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน
......................................................................................................................................
.............. 

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

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

โทรศัพท ์(ส านักงาน)......................................................  โทรสาร 
................................................ 

อเีมล ์(ส านักงาน).............................................................  อเีมลส์ว่นตัว 
........................................................ 

ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เขา้กลุม่เชงเกน้ภายใน 3 ปี หรอืไม.่........................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุันทีเ่ขา้-ออก……………………………… 

ทา่นเคยไดผ้า่นการสแกนลายนิว้มอื หรอืไม.่......................................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุันทีเ่ขา้-ออก………………………………… 

  

  

  

 


