รหัสทัวร 1900376
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TG)

ชมจัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di
Bergamo e Battistero พระราชวังแวรซายส ลองเรือไปตามแมนํ้าแซนด
ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – มิลาน
00.40 น. ออกเดินทางสูเ มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
6 ชั่ วโมง) นําท านผ านพิธี ตรวจคนเขาเมื องและศุ ลกากร จากนั้นนําท านเดิ นทางสูเมื อ ง
เบอรกาโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองสําคัญของอิตาลีตอนเหนือ ไดขึ้นทะเบียนเปนเมือง
มรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมือง
ทําใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนเปนอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองนี้แบงเปน เมืองใหม
ดานลาง ซิตตา บาซซา (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศูนยรวมการเงิน การคา
ของเมือง นําทานขึ้นสูเมืองเกาดานบนที่ตั้งอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ
Upper Town) เปนเมืองเกาที่เต็มเปﻤยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบลอมดวยกําแพง
เมืองที่ปองกันการรุกรานจากขาศึกในอดีต นําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia
รายลอมไปดวยอาคารที่สําคัญและสวยงามมากมาย มีนํ้าพุตั้งอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับ
อาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ า ยรูป กั บ มหาวิ ห าร Cattedrale di
Bergamo e Battistero เข า ช ม ห อ บั พ ติ ศ ม า ข อ ง ม ห า วิ ห า ร Santa Maria
Maggiore Basilica วิ ห ารประจํา เมื อ งที่ สวยงามโดยเฉพาะอยา งยิ่ง ภายในที่ ต กแต ง
อยางวิจิตรงดงาม ทั้งภาพวาดเหลาเทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา
จะไมสามรถเขาชมดานในได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทานั้น)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บาย
นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก
นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวย
ศิลปะแบบนีโอโกธิ ค ที่ ผสมผสานกัน เปนสถาป ตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ ﻥนฟู ศิลปะ
วิ ท ยาการ ชมแกลเลอรี วิ ค เตอร เอ็ ม มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่
นับวาเป นชอปปﻥงมอลลที่สวยงาม หรูห ราและเก าแกที่ สุดในเมื องมิลาน อนุสาวรีย ของ
กษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรีย
ของศิ ล ป น ชื่ อ ดั ง ในยุ ค เรเนซองส อี ก 1 ท า น คื อ ลิ โ อนาร โ ด ดาร วิ น ซี่ ที่ อ ยู ในบริ เวณ
ดานหนาของโรงละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก
วันที่ 3
เชา

กลางวัน

นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก AS HOTEL LIMBIATE FIERAหรือเทียบเทา
มิลาน – เมืองลูกาโน - วาดุซ - เซนทกัลเลน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางขามพรหมแดนอิตาลี-สวิตเซอรแลนด สูเมืองลูกาโน (Lugano) อีกหนึ่ง
เมืองทองเที่ยวที่อยูในภาคใตของประเทศสวิตเซอรแลนด ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัว
เมืองนั้นถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano Lake ที่สวยงามและ
ถูกลอมรอบดวยภูเขา เปนหนึง่ ในทะเลสาบทีน
่ ักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแหงหนึง่
ของประเทศสวิตเซอรแลนด เดินเที่ยวชมเมืองลูกาโน บานเรือนที่นต
ี่ ั้งบนเนินเขา ชม
บานเรือน รานคาในเขตเมืองเกา ทีม
่ ก
ี ลิ่นอายแบบอิตาลี บานเมืองทาสีสีสันตางๆ ผูคน
สวนใหญนิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโคงทอดยาวของทะเลสาบ จากนั้นนําทานออก
เดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน (Liechtenstein)
เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทานั้น ประชากรทัง้ ประเทศเพียงแค
เกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติด
กับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดู
หนาว นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนทีต
่ ั้งของรัฐสภา
แหงชาติ เมืองตัง้ อยูรม
ิ แมนาํ้ ไรน ทีม
่ ีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจด
ุ ชมวิวเมืองละ
ถายรูปคูก
 ับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาททีต
่ ั้งอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจ
กลางเมือง โดยปราสาทแหงนี้ยงั เปนที่พก
ั ของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนสไตนตงั้ แต
อดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทนั้นสรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการบูรณะและ
ตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาทนั้นไมเปดให
สาธารณะทัว่ ไปเขาชม จากนั้นนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อ
ดัง แหลงรวมนาฬิกาชั้นนํามากมายและเรียกไดวา มียี่หอชัน
้ นําครบมากที่สด
ุ แหงหนึ่งเลย
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
ประทับตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลาทานเดินทางผาน
ดานตรวจคนเขาเมือง ที่นี่ไดรบ
ั การแตงตัง้ อยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่
ระลึกวาทานไดเดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงนี้แลว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บาย

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 4
เชา

นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองทีต
่ งั้ อยูในหุบเขาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยชือ
่ เมืองนั้นไดมาจากนักบุญทีม
่ าเผยแพร
ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึง่ เมืองนี้นั้นเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยุค
สมัยยุโรปกลางกอนจะเปลี่ยนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุค
หลัง นําทานเขาชมมหาวิหารเซนทกัลเลน (Convent of St. Gallen) อันศักดิ์สิทธิ์
ภายนอกนั้นโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารนั้นตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค(Baroque)
และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากนั้นนําทานเขาชมหอสมุดโบราณ(Abbey
Library หรือ Stifsbibliotek)โดยหองสมุดนี้นับวาเปนหองสมุดที่เกาแก อาจจะเรียกได
วารวยและเกาแกที่สุดในโลกแหงหนึ่ง(Abbey Library is one of the richest and
oldest in the world) ภายหองโถงของหองสมุดตกแตงดวยงานไมแกะสลัก หินออน
และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบและเขียนโดยศิลปนที่มชี ื่อเสียงชาว
อิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจต
ิ รงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึง
หนังสือตางๆและเอกสารสําคัญ มากกวา 170,000 เลม และหองสมุดนี้ยังไดรบ
ั การขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 (หากไมสามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมุดได ทาง
บริษัทขอคืนเงินทานละ 10 CHF)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก RADISOSON BLU หรือเทียบเทา
เซนทกัลปเลน – รัพเพอรสวิล โจนา – ลูเซิรน – เมืองซุก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานสูเมืองรัพเพอรสวิล – โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองนี้จะตัง้ อยูต
 ด
ิ
กับทะเลสาบซูรค
ิ (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทกัลปเลน ในอดีตทัง้ รัพเพอรสวิล และ โจ
นา นั้นเปนเมืองที่อยูแยกกัน จนกระทัง่ รวมกันเมือป 2007 และไดกลายเปนเมืองทีม
่ ี
ประชากรมากเปนอันดับสองของมลรัฐเซนทกล
ั ปเลน มีเนินเขาใจกลางตัวเมืองซึง่ เปนทีต
่ ั้ง
ของปราสาทเกา (Rapperswil Castle) ซึ่งถูกสรางขึ้นราวๆ คศ.1220 โดยทานเคาท
แหงเมือง Rapperswil โดยปราสาทแหงนี้เปนสัญลักษณประจําเมือง และยังกลายเปน
จุดชมวิวเมืองที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบซูรค
ิ อาคารบานเรือนทั่วทั้งเมือง และที่สําคัญ
ชาวเมืองนี้จะใหความสําคัญกับการปลูกดอกกุหลาบมาก เปนแหลงเพาะปลูกกุหลาบ
มากกวา 600 สายพันธุ มากกวา 15,000 ดอกที่จะเบงบานอยุทวั่ เมือง โดยเฉพาะในชวง
ฤดูรอนประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกป จนไดชื่อวาเปน “เมืองแหง
กุหลาบ (Town of roses)” จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ทีถ
่ ก
ู หอมลอมไปดวยทะเลสาบและ

ขุนเขา
กลางวัน
บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพือ
่ เปนอนุสรณราํ ลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิวต
ั ิในฝรั่งเศสเมือ
่ ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่ มีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทม
ี่ ห
ี ลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมือ
่ ป
ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศ
ิ าสตรของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว
เมืองนี้ยังมีอต
ั ราการเก็บภาษีทค
ี่ อนขางตํา่ จึงถือเปนทีต
่ ากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี
คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขาง
ทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower)
แลนดมารกที่สาํ คัญแหงหนึง่ ของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน
ของหลังคาซึง่ เปนสีนํ้าเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีนํ้าตาลของบานเมืองสวยงามอยาง
ยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอนาฬิกา ทีท
่ านจะสามารถเห็นวิวที่
สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถเซนทออสวอรล (St Oswald’s
church) โบสถศก
ั ดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางขึ้นตัง้ แต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการ
กอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหนึ่งในสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สด
ุ ในชวงโกธิคตอนปลายแหง
หนึ่งในสวิตเซอรแลนด นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเชือ
่ อีกวา ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ
หรือเจ็บปวย ถาไดมาขอพรกับโบสถแหงนี้ จะชวยบรรเทาใหดขี ึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถา มี
พิธีภายในโบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สด
ุ ใน
ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปด
ทําการตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรม
สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซม
ุ ประตูและเสาโรมัน มีรป
ู ปﻥนและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาด
ลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานนี้เปนพิพิธภัณฑศิลปะลํา้ คาและเครื่องประดับ
หายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคา
และเครือ
่ งประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกให
ทานเลือกซือ
้ เลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre,
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรรี่ Zug Cherry Cake
(Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกทีม
่ ีรสชาติที่เปนเอกลักษณและมีขายมาก
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วารอยป มีบค
ุ คลทีม
่ ีชื่อเสียงมากมายตางเคยลิ้มลองเคกจากรานนี้ เชน Charlie
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี้มี
การทําฟารมผลไม ทัง้ สตอเบอรรี่, บูลเบอรร,ี่ ราสเบอรร,ี่ ลูกแพร ฯลฯ รวมทัง้ เชอรรี่ ทีม
่ ี
ปลูกมากกวา 40,000 ตน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเทา
เมืองซุก – ยอดเขาชิลธอรน – อินเทอรลาเกน - ดิจอง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองเมอรเรน (Murren) ขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดในสวิตเซอรแลนดสูยอด
เขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแห งนี้ตั้ งอยูในแถบบริเวณเทือ กเขาแอลป เป น
ยอดเขาที่ มี ค วามสู ง กว า 2,970 เมตร และเป น หนึ่ ง ในแลนด ม าร ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
สวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงนี้นั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถูกใชเปนสถานที่ถา ยทํา
เจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในชื่อไทย "ยอด
พยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขานั้นเปนที่ตงั้ ของภัตตาคารหมุนได 360 องศา พิตซ กลอ
เรีย (Piz Gloria) ภั ตตาคารแหงนี้สามารถหมุ นไดเปนวงกลม เพื่อให ลูกค าสามารถชม
ทิวทัศนของเทือกเขาแอลปไดรอบทิศทาง นอกจากนั้นแลวชั้นลางของภัตตาคารยังจัดเปน
ที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด หรือ เรียกวา Bond World 007 อีกดวย ตื่นเตนกับ
ระเบียงวัดใจ Skyline walk เปนระเบียงชมวิวทีม
่ พ
ี ื้นเปนกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบื้อง
ลาง โดยในวั นที่ อ ากาศดี นั้น จากยอดเขาชิ ลธอรน สามารถมองเห็ นยอดเขาต า งๆของ
สวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอด
เขาเมินซ รวมถึงยอดเขาจุงฟราวดดว ย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ที่มี
ทางเดินเรียบหนาผา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นํ า ท า นเดิ น ทางต อ สู เมื อ งอิ น เทอร ล าเกน (Interlaken) เป น เมื อ งที่ ตั้ ง อยู ร ะหว า ง
ทะเลสาบทู น (Lake Thun) และทะเลสาบเบรี ย นซ (Lake Brienz) อั น เป น แหล ง
ทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพ
ของยอดเขาจูง เฟราเป น ฉากหลัง มี เวลาให ท านเดิ นเลน ชมเมื อ งที่ นา รั ก แห ง นี้ จากนั้ น
เดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกน
ั ดี ผานทุง
ราบอั นกวา งใหญแหลงผลิตมั สตารด ชื่อดั ง อีกทั้ งยังมี ชื่อเสียงในการผลิต ไวนชั้นเลิ ศอี ก
ดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมี
จุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MERCURE หรือเทียบเทา
ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวรซายส – ลองเรือไปตามแมนํ้าแซนด
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีม นตเสนหอัน
เหลื อ ล น ที่ นั ก ท อ งเที่ ยวอยากมาเยื อ นมากที่ สุด กรุ ง ปารี สเป น หนึ่ ง ในศู น ยก ลางทาง
เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมที่ ลํ้ า สมั ย แห ง หนึ่ ง ของโลก ที่ ท รงด ว ยอิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทํ าใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles
Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิน
่ บรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงค
ของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปﻥน รูป
แกะสลั ก และเครื่ อ งเรื อ น ซึ่ ง เป น การใช เงิ น อย า งมหาศาล พาท า นชมห อ งต า งๆของ
พระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หอ
งอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปน
หองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของ
พระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตง
อยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ จากนั้นนําทา น
ลองเรือไปตามแมนํ้าแซนด (Seine River Cruise) แมนํ้าสายหลักของกรุงปารีสที่ไหล
ผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ
ตลอดสองฝากฝ ﻤง แม นํ้า โดยเรือ จะลอ งผ า นมหาวิ ห ารนอเตรอดามแห ง ปารี ส (Notredame de Paris) มหาวิ ห ารอั น เก า เเก ที่ ตั้ ง อยู ริ ม เเม นํ้ า เเซน มี อ ายุ ก ว า 800 ป จุ ด
กิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศส เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก)
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก HOLIDAY INN PTE CLINCY หรือเทียบเทา
ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – ชอปปﻥง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ า เที่ ย วชมความงดงามของมหานครปารี ส ผ า นลานประวั ติ ศ าสตร จั ตุ รั ส คองคอร ด
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(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิ โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเขาสูถนนสายโรแมนติกชองปเอลิเซ
(Champs Elysees) ซึ่ง ทอดยาวจากจัตุ รั สคองคอร ด ตรงสูป ระตู ชั ยนโปเลียน, นํา ชม
และถ า ยรู ป คู กั บ ประตู ชั ย นโปเลีย น (Arc de Triomphe) สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง ชั ยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แต
มาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาชั้นนําบนถนนชองปเอลิเซ ที่เต็ม
ไปด วยร านค า สุด หรูห รา สินค า แฟชั่ นมากมาย แลว นําถ า ยรูป เป นที่ ร ะลึก กั บ หอไอเฟล
(Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูน
 ครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง
สรา งขึ้ นในป ค.ศ.1889 ที่ บ ริ เวณจัตุ รั สทรอคคาเดโร จากนั้นนํา ท านลอ งเรือ บาโตมุ ช
(Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ้าแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค ของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ ﻤงแมนํ้า เปนอี ก
หนึ่งประสบการณที่นาประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ
เชน เครื่องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเปา จากนั้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็ม
ไปดวยนักชอปป ﻥงจากทั่วทุกมุ มโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือท านสามารถเลือกซื้อ สินคาของสวิสจากราน
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิ
เชน ช็ อคโกแลต, เครื่องหนัง, มี ดพับ , นาฬิก ายี่หอ ดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag
Heuer เปนตน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก HOLIDAY INN PTE CLINCY หรือเทียบเทา

วันที่ 8
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เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.40 น. ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931
วันที่ 9

กรุงเทพ

05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ

อัตราคาบริการ
เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

1- 9 พ.ค. 62 65,900

65,900

12-20 พ.ค. 62 65,900

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง7ป
[ไมมีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

65,900 65,900

41,900

11,500

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

กําหนดการเดินทาง

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมือ
่ ไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดยอัตโนมัติ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา ไดทันที
4.หากทานทีต
่ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต
 างจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบ
หมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู

คณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1.คาตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (15 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสว นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสว นที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั วิ ีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา และการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีท านใดตอ งใชพ าสปอรต เดินทาง ชว งระหวา งยื่นวีซา หรื อ ก อนเดิ นทางกับ ทางบริษัท
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่ บางสถานทูต
ใช เวลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่ ค อ นข า งนานและอาจไม ส ามรถดึ ง เล ม ออกมาระหว า งการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว ตํ่ า กว า 6 เดื อ น ผู เดิ นทางต อ งไปยื่น คํ า รอ งขอทํ าหนัง สือ เดิ น ทางเลม ใหม และกรุณ า
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะด วยสาเหตุใด ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ก ารเรียกเก็บ ค ามั ดจําตั๋ วเครื่อ งบิ น ซึ่งมี ค าใช จา ย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6
เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ สายการบิ นกํ า หนด เช น ต อ งเป นผู ที่ มี ร า งกายแข็ ง แรง และช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ได อ ยา ง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่อ งบิ นมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม ) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิก การเดินทางและมีผลทํ าให
คณะเดิ นทางไม ค รบตามจํา นวนที่ บริ ษัท ฯกํ า หนดไว (30ท า นขึ้ นไป) เนื่อ งจากเกิ ด ความ
เสี ยหายต อ ทางบริ ษั ท และผู เดิ น ทางอื่ นที่ เดิ น ทางในคณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ต อ งนํ า ไปชํ า ระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริ ษั ท ฯจะทํ า การเลื่ อ นการเดิ น ทางของท า น ไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย
คาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมั ดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room)
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3. กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็มบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูกบ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตาง
เอกสารประกอบการขอวีซา เชงเกน (ฝรั่งเศส)
ใชเวลาทําการอนุมต
ั วิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1
ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยืน
่ ขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรือ
่ ย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชาํ รุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซา ดวย)
***ในกรณีที่ ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แต พํานักอยูตางประเทศ, ทํ างานอยูตางประเทศ
หรือ นัก เรียน นัก ศึก ษาศึก ษาอยูต างประเทศ กรุณาแจงเจา หนาที่ ของทางบริ ษัท ใหท ราบ

ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อ นไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตต องการเพิ่มเติ ม
และ บางสถานทู ต อาจไม สามารถยื่น ขอวี ซา ในประเทศไทยได ข อ กํ า หนดนี้ร วมไปถึ ง ผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบ
ั ลักษณะใบหนาของแตละบุคคล พื้นหลังขาวเทานั้น ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมรี องรอยชํารุด***
ตัวอยางรูป

3. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้ จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา
งาน, วันลา
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยน
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํ วา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยน
ื่ )
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ ไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูใ นเดือนที่ยื่นวีซา
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจา ยเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูท
 ี่ออกคาใชจาย)
- **Bank Statement จะตองสะกดชือ
่ -นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หนา
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึง่
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประชาชน
- สูติบต
ั ร(กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
*** กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติมไดทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝรัง่ เศส
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชขอ
 มูลนี้ในการจองคิวนัด
หมายใหทา นกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารทีท
่ านสงตามมาที่หลังจะตอง
ตรงกับขอมูลทีท
่ านกรอกใหมาเทานั้น)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบน
ั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แตงงาน (จดทะเบียน)
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หยา
แยกกันอยู
หมาย (คูสมรสเสียชีวต
ิ )
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซา เปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชอ
ื่ และที่อยู ผูปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………..…
11. ที่อยูป
 จจุบันของผูข อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………..……………
E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือทีต
่ ิดตอได..................................................................
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และทีอ
่ ยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูข องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……….……
14. วีซา เชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
............................

เคยได ใชไดตั้งแตวน
ั ที่..........................ถึงวันที่

15. เคยถูกพิมพลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา เชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลก
ู คาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจา ยในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูร องขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอน
ื่ ออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ชว ยในการดํารงชีพ

…………………………………………………..…

เงินสด

สิ่งที่ชว ยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พก
ั ทีม
่ ีผูจด
ั หาให

ชําระคาที่พก
ั ลวงหนาแลว

คาใชจายทัง้ หมดระหวางพํานักมีผอ
ู อกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ
ทั้งสิ้น
เทานั้น

การอนุมต
ั วิ ีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งนีบ
้ ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

