
 

 

รหัสทัวร  1900376 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส 9 วัน 6 คืน (TG) 
ชมจัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia   ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di 
Bergamo e Battistero   พระราชวังแวรซายส   ลองเรือไปตามแมน้ําแซนด   
ประตูชัยนโปเลียน  หอไอเฟล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 

เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที ่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน  
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 
07.35 น. 
 
  
 
 

ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
6 ช่ัวโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
เบอรกาโม (Bergamo) อีกหน่ึงเมืองสําคัญของอิตาลีตอนเหนือ ไดขึ้นทะเบียนเปนเมือง
มรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมือง
ทําใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนเปนอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองน้ีแบงเปน เมืองใหม
ดานลาง ซิตตา บาซซา (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศูนยรวมการเงิน การคา 
ของเมือง นําทานขึ้นสูเมืองเกาดานบนที่ต้ังอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ 
Upper Town) เปนเมืองเกาที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบลอมดวยกําแพง
เมืองที่ป�องกนัการรุกรานจากขาศึกในอดตี นําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมอืง Pizza Vecchia 
รายลอมไปดวยอาคารที่สําคัญและสวยงามมากมาย มีน้ําพุตั้งอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับ
อาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di 
Bergamo e Battistero เข า ช ม ห อ บั พ ติ ศ ม าขอ งม ห า วิ ห า ร  Santa Maria 
Maggiore Basilica วิหารประจําเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในที่ตกแตง
อยางวิจิตรงดงาม ทั้งภาพวาดเหลาเทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา 
จะไมสามรถเขาชมดานในได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทาน้ัน) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก 

นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวย
ศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปะ
วิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่
นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของ
กษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาตหิัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรีย
ของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ
ดานหนาของโรงละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนําจากทั่วทุกมุมโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก AS HOTEL LIMBIATE FIERAหรือเทียบเทา  
 

วันที่ 3 มิลาน – เมืองลูกาโน - วาดุซ - เซนทกัลเลน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางขามพรหมแดนอิตาล-ีสวติเซอรแลนด สูเมืองลูกาโน (Lugano) อกีหน่ึง

เมืองทองเที่ยวที่อยูในภาคใตของประเทศสวติเซอรแลนด ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัว
เมืองน้ันถกูลอมรอบดวยภูเขาจาํนวนมาก และมทีะเลสาบ Lugano Lake ที่สวยงามและ
ถูกลอมรอบดวยภูเขา เปนหน่ึงในทะเลสาบทีนั่กทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแหงหน่ึง
ของประเทศสวิตเซอรแลนด เดินเที่ยวชมเมืองลูกาโน บานเรือนที่น่ีต้ังบนเนินเขา ชม
บานเรือน รานคาในเขตเมืองเกา ทีม่กีลิ่นอายแบบอิตาลี บานเมืองทาสีสีสันตางๆ ผูคน
สวนใหญนิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโคงทอดยาวของทะเลสาบ จากน้ันนําทานออก
เดินทางสูเมอืงวาดุซ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน (Liechtenstein) 
เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรทัง้ประเทศเพียงแค
เกือบ 4 หมื่นคน ต้ังอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติด
กับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวติเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดู
หนาว นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมอืงหลวงของประเทศและเปนทีต้ั่งของรัฐสภา
แหงชาติ เมอืงต้ังอยูริมแมน้ําไรน ทีม่ีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละ
ถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาททีต้ั่งอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจ
กลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียงัเปนที่พกัของพระบรมวงศานุวงศแหงลคิเทนสไตนต้ังแต
อดตีจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการบูรณะและ
ตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาทน้ันไมเปดให
สาธารณะทัว่ไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและเคร่ืองประดบัช่ือ
ดัง แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามียี่หอช้ันนําครบมากที่สดุแหงหน่ึงเลย
ทีเดียว อาทิ เชน Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, 
Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, 
Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 
Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไมไดกับการ
ประทบัตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลาทานเดินทางผาน
ดานตรวจคนเขาเมือง ที่น่ีไดรับการแตงตัง้อยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่
ระลึกวาทานไดเดินทางมาถึงประเทศลกิเตนสไตนแหงน้ีแลว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

บาย 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองทีต้ั่งอยูในหบุเขาทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอรแลนดโดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบุญทีม่าเผยแพร
ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซ่ึงเมืองน้ีน้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลคิในยคุ
สมัยยุโรปกลางกอนจะเปล่ียนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุค
หลัง นําทานเขาชมมหาวหิารเซนทกัลเลน (Convent of St. Gallen) อันศักด์ิสิทธิ์ 
ภายนอกน้ันโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววหิารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค(Baroque) 
และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทานเขาชมหอสมดุโบราณ(Abbey 
Library หรือ Stifsbibliotek)โดยหองสมดุน้ีนับวาเปนหองสมดุที่เกาแก อาจจะเรียกได
วารวยและเกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey Library is one of the richest and 
oldest in the world) ภายหองโถงของหองสมดุตกแตงดวยงานไมแกะสลัก หินออน 
และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบและเขียนโดยศิลปนที่มช่ืีอเสียงชาว
อิตาล ีไมเคิล แองเจโล อันวิจติรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เปนที่เกบ็รวบรวมถงึ
หนังสือตางๆและเอกสารสําคัญ มากกวา 170,000 เลม และหองสมดุน้ียังไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 (หากไมสามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมดุได ทาง
บริษัทขอคนืเงินทานละ 10 CHF) 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก RADISOSON BLU หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 เซนทกัลป�เลน – รัพเพอรสวิล โจนา – ลูเซิรน – เมืองซุก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสูเมืองรัพเพอรสวิล – โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองน้ีจะต้ังอยูติด

กับทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทกัลป�เลน ในอดตีทัง้รัพเพอรสวิล และ โจ
นา น้ันเปนเมืองที่อยูแยกกัน จนกระทัง่รวมกันเมือป 2007 และไดกลายเปนเมืองทีม่ี
ประชากรมากเปนอันดับสองของมลรัฐเซนทกลัป�เลน มีเนินเขาใจกลางตัวเมืองซึง่เปนทีต้ั่ง
ของปราสาทเกา (Rapperswil Castle) ซึ่งถูกสรางขึ้นราวๆ คศ.1220 โดยทานเคาท
แหงเมือง Rapperswil โดยปราสาทแหงน้ีเปนสัญลักษณประจําเมือง และยงักลายเปน
จุดชมววิเมืองที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบซูริค อาคารบานเรือนทั่วทั้งเมือง และที่สําคัญ
ชาวเมืองน้ีจะใหความสําคัญกับการปลูกดอกกุหลาบมาก เปนแหลงเพาะปลกูกุหลาบ
มากกวา 600 สายพันธุ มากกวา 15,000 ดอกที่จะเบงบานอยุทัว่เมือง โดยเฉพาะในชวง
ฤดรูอนประมาณเดือนพฤษภาคมจนถงึเดือนตุลาคมของทกุป จนไดช่ือวาเปน “เมืองแหง
กุหลาบ (Town of roses)” จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมอืงลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวติเซอรแลนด ทีถ่กูหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ



 

 

ขุนเขา 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย 
 

จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพือ่เปนอนุสรณรําลึกถงึการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิวติัในฝร่ังเศสเมือ่ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมอืน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่หีลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมือ่ป 
ค.ศ.1333 โดยใตหลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
ต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว 
เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีทีค่อนขางตํา่จึงถอืเปนทีต่ากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี 
คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขาง
ทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมอืงชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) 
แลนดมารกที่สาํคญัแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน 
ของหลังคาซึง่เปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสหีลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยาง
ยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมววิดานบนของหอนาฬิกา ทีท่านจะสามารถเห็นวิวที่
สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถเซนทออสวอรล (St Oswald’s 
church) โบสถศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการ
กอสรางนานถงึ 6 ป ถือเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สดุในชวงโกธคิตอนปลายแหง
หน่ึงในสวิตเซอรแลนด นอกจากน้ี ชาวสวิสยงัมคีวามเช่ืออีกวา ถาใครมีเรื่องทกุขรอนใดๆ 
หรือเจ็บป�วย ถาไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดขีึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามี
พิธีภายในโบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สดุใน
ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปด
ทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรม
สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมนั มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาด
ลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํา้คาและเครื่องประดับ
หายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคา
และเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกให
ทานเลือกซือ้เลือกชมอาท ิเชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรร่ี Zug Cherry Cake 
(Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกทีม่ีรสชาติที่เปนเอกลักษณและมีขายมาก



 

 

วารอยป มีบุคคลทีม่ีช่ือเสียงมากมายตางเคยลิ้มลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซกุน้ีมี
การทําฟารมผลไม ทัง้สตอเบอรร่ี, บูลเบอรร่ี, ราสเบอรร่ี,ลูกแพร ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร่ี ทีม่ี
ปลูกมากกวา 40,000 ตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 เมืองซุก – ยอดเขาชิลธอรน – อินเทอรลาเกน - ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเมอรเรน (Murren) ขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดในสวิตเซอรแลนดสูยอด

เขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแหงน้ีต้ังอยูในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป� เปน
ยอดเขาที่มีความสูงกวา 2,970 เมตร และเปนหน่ึงในแลนดมารกที่มี ช่ือเสียงของ
สวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีน้ันมช่ืีอเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถกูใชเปนสถานที่ถายทํา
เจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในช่ือไทย "ยอด
พยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขาน้ันเปนที่ต้ังของภัตตาคารหมุนได 360 องศา พิตซ กลอ
เรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแหงน้ีสามารถหมุนไดเปนวงกลม เพื่อใหลูกคาสามารถชม
ทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดรอบทิศทาง นอกจากน้ันแลวช้ันลางของภัตตาคารยังจัดเปน
ที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด หรือ เรียกวา Bond World 007 อีกดวย ต่ืนเตนกับ
ระเบียงวัดใจ Skyline walk เปนระเบียงชมวิวทีม่พีื้นเปนกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบ้ือง
ลาง โดยในวันที่อากาศดีน้ันจากยอดเขาชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของ
สวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอด
เขาเมินซ รวมถึงยอดเขาจุงฟราวดดวย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ที่มี
ทางเดินเรียบหนาผา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 นําทานเดินทางตอสู เมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ ต้ั งอยูระหวาง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคญัประหน่ึงเมอืงหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพ
ของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองที่นารักแหงน้ี จากน้ัน
เดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกนัดี ผานทุง
ราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช้ันเลิศอีก
ดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมี
จุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ดิจอง – ปารีส – พระราชวงัแวรซายส – ลองเรือไปตามแมน้ําแซนด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนหอัน

เหลือลน ที่ นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles 

Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงค
ของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูป
แกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของ
พระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หอ
งอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถงึ 73 เมตร ซึ่งเปน
หองที่พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของ
พระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตง
อยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ จากน้ันนําทาน
ลองเรือไปตามแมน้ําแซนด (Seine River Cruise) แมน้ําสายหลักของกรุงปารีสที่ไหล
ผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ
ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-
dame de Paris) มหาวิหารอันเกาเเกที่ ต้ังอยูริมเเมน้ําเเซน มีอายุกวา 800 ป จุด
กิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศส เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN PTE CLINCY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ปารีส – ประตชัูยนโปเลียน – หอไอเฟล – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด 



 

 

(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชม
และถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แต
มาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนําบนถนนชองป�เอลิเซ ที่เต็ม
ไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล 
(Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง
สรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมุช 
(Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีก
หน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ 

เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็ม
ไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน 
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิ
เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN PTE CLINCY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TG931 

 
วันที่ 9 กรุงเทพ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

1- 9 พ.ค. 62  65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 11,500 
12-20  พ.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 11,500 

24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 11,500 
7 -15 มิ.ย. 62  65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 11,500 

21 -29 มิ.ย. 62  65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 11,500 
28 มิ.ย. 62 - 06 ก.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 11,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู



 

 

คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัใน
เมืองเตม็บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลกัษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วนัทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ



 

 

ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมรีองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ



 

 

ธนาคารทัว่ไป ยอนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา 
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 

 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารทีท่านสงตามมาที่หลงัจะตอง
ตรงกบัขอมูลทีท่านกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาตปิจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาํเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด             แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                  หมาย (คูสมรสเสียชีวติ) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมคัรขอวีซาเปนเด็ก อายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ที่อยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมอืถอืทีติ่ดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 



 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และทีอ่ยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอก
ช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวนัที่..........................ถึงวันที่

............................ 
15. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
             ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 
 

**กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสดุแนบมาดวย** 
 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พกัทีม่ีผูจดัหาให 
   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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



 

 

หมายเหตุ การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


