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 น ำท่ำนบินตรงสู่ มหำนครมิลำน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน า 

 พิชิตเขำริกิ (Mount Rigi) รำชินีแห่งขุนเขำ 

 ชมยอดเขำแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป 

 ชมเมืองอำนน์ซี (Annecy) เมืองคูคลองสุดโรแมนติคของฝรั่งเศส  

 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 
   ***ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) 
 
         ก ำหนดกำรเดินทำง                                                                                      
วันที่   1-9, 12-20 พ.ค., 24 พ.ค.-1 มิ.ย. 62  69,900.- 
วันที่   7-15, 21-29 มิ.ย., 28 มิ.ย.-6 ก.ค. 62  69,900.- 

 
     เส้นทำงกำรเดินทำง 

วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวัน ค่ ำ 
โรงแรมที่พัก  

หรือ เทียบเท่ำ 
1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
2. กรุงเทพฯ – มิลาน – ลูเซิร์น ✈ O O MONOPOL 

3. 
ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ – 
แทช 

O X O ELITE 

4. 
แทช  – เซอร์แมท (อิสระเลือกกิจกรรมชมยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น) – ชาร์โมนิคซ์ 

O X O 
MERCURE CHAMONIX 

LES BOSSONS 

5. ชาร์โมนิคซ์ – อานน์ซ ี– ลียง  O O O 
GOLDEN TULIP LYON 

EUREXPO 

6. ลียง – ดิจอง – ปารีส O O O 
MERCURE SUD LES 

ULIS 

7. ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง O O X 
MERCURE SUD LES 

ULIS 

8. ปารีส – สนามบิน O ✈ ✈  

9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมกำรเดินทำง   
วันที่ 1: กรุงเทพฯ   
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D 

สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – มิลำน – ลูเซิร์น  
00.40 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 940  
07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลำน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่ง
แฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) ท่ี
สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่า
เป็นชอปปิ้งมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ 
เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุค
เรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ท่ีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า มีเวลา
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นน าจากทั่วทุกมุมโลก 

กลำงวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่ำย เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูก

ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของ
ทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ชำเปล (Chapel 
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น  ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่ง
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  
จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อ
ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค่ ำ      รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก      เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MONOPOL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 3: ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น – นั่งรถไฟไต่เขำริกิ – แทช  
เช้ำ       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) (กำรล่องเรือขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ 

โดยเฉพำะในช่วงฤดูหนำว น  ำในทะเลสำปอำจกลำยเป็นน  ำแข็ง จนไม่สำมำรถล่องเรือได้ ทำง
บริษัทขอคืนเงินจ ำนวน 10 สวิตฟรังต่อท่ำน) ทะเลสาบสี่พันธรัฐท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี4
ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ีโอบล้อมด้วยยอดเขำริกิ (Mount 
Rigi) และยอดเขำพิลำตุส (Mount Pilatus) ท าให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้นทะเลสาบลูเซิร์น ได้
ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ จนเรือเทียบท่าท่ีหมู่บ้ำนวิทซ์นำว (Vitznau) จำกนั นนั่งรถไฟ
ไต่เขำริกิ (Rigi) ท่ีถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอด
เขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,797 เมตร 
ยอดเขำริกิ (Rigi Kulm) นี้มีท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลได้ว่า รำชินิแห่งภูเขำ(Queen 
of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิว
แบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  

กลำงวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่ำย น ำท่ำนลงจำกเขำโดยกำรนั่งกระเช้ำ สัมผัสบรรยำกำศของทิวทัศน์ที่สวยอีกเส้นทำง จากนั้น

น าท่านเดินทางสู ่จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองแทซ (Teasch)  
ค่ ำ       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก      เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ELITE หรือเทียบเท่ำ 
วันที่ 4:  แทช  – เซอร์แมท (อิสระเลือกกิจกรรมชมยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น) – ชำร์โมนิคซ์  
เช้ำ       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเซอร์แมต (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับความนิยม

สูง เนื่องจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง แต่
ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขำแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ให้
เวลำท่ำนอิสระเลือกเดินทำงตำมอัธยำศัย โดยกระเช้ำไฟฟ้ำเพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอด
เขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขา
ท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์
แมทเทอร์ฮอร์น เข้ำชมถ  ำน  ำแข็งท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ าแข็งท่ีสวยงาม 
หรือเดินทางไปท่ีสถำนีรถไฟเซอร์แมท เพื่อเดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอร์
แกรต (Gornergrat railway) สู่จุดชมวิวท่ีท่านจะได้เห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขำแมท
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เทอร์ฮอร์น (ไม่รวมค่ำขึ นเขำ) หรือให้ท่านได้มีเวลาอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกในเมือง
เซอร์แมท(ท่านสามารถส ารองท่ีนั่งรถไฟหรือกระเช้าไฟฟ้ากับทางบริษัทก่อนได้ โดยการขึ้นเขา
ด้วยรถไฟหรือกระเช้าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 70-100CHF ราคาจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล)  

กลำงวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชำร์โมนิคซ์ (Chamonix Valley) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามในภูมิภาค 

Rhône-Alpes โดยเมืองชาร์โมนิกซ์ เป็นหนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและถูกขนาน
นามว่า ประตูสู่หลังคายุโรป และเป็นท่ีตั้งของยอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ท่ีอยู่ในแนว
เทือกเขาแอลป์ (Alps) โดยเทือกเขานี้ครอบคลุมพื้นท่ี 6 ประเทศในยุโรปท้ัง ฝรั่งเศส อิตาลี 
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย สโลวีเนียและลิกเตนสไตน์ จุดที่สูงท่ีสุดของแนวเทือกเขานี้คือ 
มองบลังค์ (Mont Blanc) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศฝรั่งเศส (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) กับประเทศ
อิตาลี (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)  

ค่ ำ       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก       เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS หรือเทียบเท่ำ 
วันที่ 5: ชำร์โมนิคซ์ – อำนน์ซี – ลียง  
เช้ำ       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองอำนน์ซี (Annecy) เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ติดทะเลสาบ มีแม่น้ าสายเล็กๆ 

และบ้านเรือนสีลูกกวาด จนได้รับการขนานนามว่า Venice แห่งฝรั่งเศส และเป็นอีกหนึ่งเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของฝรั่งเศส โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบอานซี  (Annecy Lake) ของฝรั่งเศส หรือทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake)ของ
สวิตเซอร์แลนด์ และอยู่ห่างจากกรุงเจนีวา (Geneva) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริเวณใจ
กลางเมืองนั้นถือว่าเป็นส่วนท่ีโดดเด่นของเมืองเนื่องจากยังคงความเป็นเมืองยุคกลางและยังเป็น
ท่ีตั้งของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษท่ี 14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลาง
เมือง 

กลำงวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon) เมืองส าคัญทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยใหญ่เป้นอันดับสาม

ของประเทศ ให้อิสระเดินเล่นชมเมือง 
ค่ ำ        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก        เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก GOLDEN TULIP LYON EUREXPO หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 6: ลียง – ดิจอง – ปำรีส 
เช้ำ      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่าน

ทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกท้ังยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย 
ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ 
การมุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม  

กลำงวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่ำย เดินทางสู่ มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 

ท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีล้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  

ค่ ำ        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก        เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE SUD LES ULIS หรือเทียบเท่ำ 
วันที่ 7: ปำรีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง  
เช้ำ      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่ำนลำนประวัติศำสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de 

la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จำกนั นเข้ำสู่ถนนสำยโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) 
ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน , น ำชมและถ่ำยรูปคู่กับประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์
ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้
เลือกซื้อสินค้าชั้นน าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรูหรา สินค้าแฟชั่นมากมาย 
แล้วน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ จำกนั น
น ำท่ำนล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนท่ีไหลผ่านใจกลาง
กรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่ง
แม่น้ า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่ำย จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 
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เครื่องส าอาง น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้
อปปิ้งจากท่ัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ 
(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้ำน Bucherer ร้านดัง
ของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง
, มีดพับ, นาฬิกาย่ีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

ค่ ำ        อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย       
ที่พัก        เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE SUD LES ULIS หรือเทียบเท่ำ 
วันที่ 8:   ปำรีส – สนำมบิน 
เช้ำ      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าเดินทางสู่ สนำมบินชำร์ล เดอ โกล เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภำษี (Tax Refund) และ

มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน  
13.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931  
วันที่ 9: กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดีภาพ 

 
***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรยำ้ยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั นมี

กำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำม
เหมำะสม 

 
กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมำยเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้ าเงิน) เดินทาง  
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่ำนท ำกำรซื อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไข
ของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มฉิะนั นทำง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั งสิ น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำวะอำกำศ 
และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 
 
ก ำหนดวันเดินทำง :   1-9, 12-20 พ.ค., 24 พ.ค.-1 มิ.ย. 62   

7-15, 21-29 มิ.ย., 28 มิ.ย.-6 ก.ค. 62     
อัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 69,900.- 
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 69,900.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 11,500.- 
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 69,900.- 
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณำอ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

69,900.- 

รำคำทัวร์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน ท่ำนละ  45,900.- 
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศฝร่ังเศส 

(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,500 บำท 
ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต็่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั น) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม  

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
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2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 

          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
          ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื อประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพ่ิมเติมกับทำงบริษัทได้ **  
           เบี ยประกนัเร่ิมตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 
          เบี ยประกันเร่ิมตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  
         **ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิสฝร่ังเศส (ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็น

จ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,500 บำท) 
6. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (15 ยูโร) 
7. ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (27 ยูโร) 
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เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ ำแล้วเท่ำนั น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ
ยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ท้ังหมด 

 
 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น 
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง 

 
  ข้อมูลเบื องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 
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2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ี
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี
ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 
และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 
แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

  ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ
บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา 
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เท่านั้น 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำง
ไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัด
จ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ า
ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่
ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่ำทัวร์
ทั งหมด 

9. กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,
ห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
ต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำงโรงแรม อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่
อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต่ า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  
และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (ฝร่ังเศส) 
ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 7-10 วันท ำกำร 

ยื่นวีซ่ำแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำ TLS Contact 
เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และ

ส ำเนำ 1 ชุด ในระหว่ำงยื่นวีซ่ำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำกอ่นได้ 
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดกับกำรยื่นขอวีซ่ำในอดีต 

เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสำรกำรยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 
1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
***ในกรณีที่ถือพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษำศึกษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทให้ทรำบทันที เพรำะกำรยื่นขอวีซ่ำ
จะมีเงื่อนไข และ ข้อก ำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพ่ิมเติม และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยื่น
ขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ ข้อก ำหนดนี รวมไปถึงผู้เดินทำงที่ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติด้วย*** 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 
***ใบหน้ำสูง2.5- 3 CM.ขึ นอยู่กับลักษณะใบหน้ำของแต่ละบุคคล  พื นหลังขำวเท่ำนั น ถ่ำยไม่เกิน 6 
เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิ ว ห้ำมสวมแว่นตำหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก.และไม่มีร่องรอยช ำรุด*** 
ตัวอย่ำงรูป 

3. หลักฐำนกำรท ำงำน   

- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่
เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี 
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โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงำน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน, วันลา 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

4. หลักฐำนกำรเงิน  

- กรณีผู้เดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป 
ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน 
ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพ่ือให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่า 

- กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน
(ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และ
จะต้องมีแสดงท้ังหมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่
สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรำยวัน 
 พันธบัตร ตรำสำรหนี  กองทุน และสลำกออมสิน** 

5. เอกสำรส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
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พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนา
บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

                                                                               
เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 
 

    (กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกทำงเรำจะใช้ข้อมูลนี ในกำรจองคิวนัดหมำยให้
ท่ำนก่อนและไม่สำมำรถแก้ไขได้อีก เพรำะฉะนั นเอกสำรที่ท่ำนส่งตำมมำทีห่ลังจะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่ำน
กรอกให้มำเท่ำนั น) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………….…………………..… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………..…………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………. 

10. ในกรณีท่ีผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………รหัสไปรษณีย์………………..… 
11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่ำ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………..……รหัสไปรษณีย์……………..…………… 

   E-MAIL (ต้องระบุ)................................................................................................................................................... 
   หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีติดต่อได้.................................................................. 
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเส้ือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 
     .............................................................................................................................................................................. 
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13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของ
สถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันท่ี.................................... 
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 
                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................................... 

**กรณลีูกค้ำเคยมีวีซ่ำเชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยส ำเนำหน้ำวีซ่ำเชงเก้นตัวล่ำสุดแนบมำด้วย** 
16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)....................................................................... 
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 
      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  
        กรุณาระบุชื่อ ........................................................................ 

 สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ           ……………………………………………………………..… 
   เงินสด     สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให้ 
   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 
   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   
หมำยเหตุ กำรอนุมัติวซี่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี 

บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั น 
 


