
 

 

รหัสทัวร GOH1901091  
ทัวรยุโรป ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด เยอรมนี 9 วัน 6 คืน (TG) 
                                                                                       

 
                                              
 
 
 

 

ต่ืนตาต่ืนใจกับพระราชวังแวรซายส (Versailles Palace) 
สบายๆดวยการน่ังรถไฟดวน TGV จากปารีส 
ข้ึนรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป 
เยือนเมืองรัพเพอรสวิล - โจนา (Rapperswil-Jona) "เมืองแหงกุหลาบ (Town of roses)" 
แวะประทับตราเลมหนังสือเดินทาง (Passport Stamp) ท่ีเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของ
ประเทศลิกเตนสไตน (Liechtenstein) 
เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) ตนแบบปราสาทเจาหญิงนิทรา 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง   
วันท่ี 1: กรุงเทพฯ  
21.00 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการบิน
ไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

วันท่ี 2: กรุงเทพฯ – ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – ยานมงมารต  
00.05 
น. 

ออกเดินทางสูฝร่ังเศสโดยเท่ียวบินท่ี TG 930 

07.10 
น.  

ถึง สนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2562) นําทานเดินทางสูมหานครปารีส 
(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 
ใน 10 ของโลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก นําทานเดิน ผานลานประวัติศาสตร
จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนาง
มารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส เขาสูถนนสาย
โรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเตอรลิทซในป 1805 
โดยเร่ิมสรางข้ึนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 แลวจากน้ันนํา
ถายรูปเปนท่ีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงาน



 

 

คูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัส
ทรอคคาเดโร  

 
กลางวัน 

       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 จากน้ันนําทานเดินเท่ียวชมยานมงมารต (Montmartre) ซ่ึงเปนยานศิลปนมากวา 
200 ปแลว สัมผัสกับมนตเสนหและกล่ินอายของวันวานท่ีศิลปะในฝร่ังเศสรุงเรือง
ถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร  
(Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของ
ปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปนท่ีวาดรูปอยูใกลๆ จากน้ันเชิญ
เลือกซ้ือสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน 
เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็ม
ไปดวยนักชอปปم�งจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสท่ีแกล
เลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของ
สวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมี
สินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน 
Rolex, Omega, Tag Heuer  เปนตน 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ท่ีพัก      เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE IVRY หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3: ปารีส – เขาชมมหาวิหารนอเตรอดาม - ลองเรือบาโตมุช - พระราชวังแวรซายส  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเขาชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ

กวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดนดวยหอคอย



 

 

คูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 
เมตร เปนสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนาง
มารี อังตัวเนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศสอีกดวย จากน้ัน
นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ท่ีไหล
ผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ นําทานเขาชม
พิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติความเปนมาและจัด
แสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมย่ีหอ Fragonard ย่ีหอ
น้ําหอมอันโดงดัง ท่ีมีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ือวาเปน
เมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอต้ังขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคาร
เปนท่ีอยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III 
ซ่ึงแตละหองจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมต้ังแตสมัยอดีตจนถึง
ปจจุบัน และบอกเลาเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ 
และหากทานมองหาของฝากจากปารีสท่ีไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซ้ือน้ําหอม
จากโรงงานของ Fragonard  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองแวรซายส เพ่ือนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส 

(Versaille Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ัง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ี
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of 



 

 

Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหองท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูต
ไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี 14 แหง
ฝร่ังเศส อีกท้ังยังเปนหองท่ีใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสท่ี 16,ชมหองบรรทมพระราชินีท่ีตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ท่ีพัก      เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE IVRY หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4:  ปารีส – รถไฟดวน TGV - ดิจอง - อินเทอรลาเคน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV จากมหานครปารีส สูเมืองดิจอง วิ่งดวยความเร็ว 

300 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง จนมาถึงเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมือง
หลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดัง อีกท้ัง
ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส 
โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสี
แดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวาง

ทะเลสาบ เปนเมืองท่ีต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ฟองดูรชีส) 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 5: อินเทอรลาเคน  - ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิรน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและ

ยังเปนท่ีต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือป คศ.2001  
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา เปนพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราท่ีมีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางข้ึนสูยอด
เขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้า
น้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมวิวท่ีลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับ

ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซ้ําเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen) ออกเดินทางสูเมืองลู
เซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอม
ลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion 
of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพ



 

 

อยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชม
สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน
แมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน 
เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใต
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ัน
ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา        อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูท่ีพัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา   
วันท่ี 6: เมืองลูเซิรน - รัพเพอรสวิล โจนา – วาดุซ - ฟุสเซน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสูเมืองรัพเพอรสวิล - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองน้ีจะ

ต้ังอยูติดกับทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทกัลเลน ในอดีตท้ังรัพเพอร
สวิล และ โจนา น้ันเปนเมืองท่ีอยูแยกกัน จนกระท่ังรวมกันเมือป 2007 และได
กลายเปนเมืองท่ีมีประชากรมากเปนอันดับสองของมลรัฐเซนทกัลเลน มีเนินเขาใจ
กลางตัวเมืองซ่ึงเปนท่ีต้ังของปราสาทเกา (Rapperswil Castle) ซ่ึงถูกสรางขึ้น
ราวๆ คศ.1220 โดยทานเคาทแหงเมือง Rapperswil โดยปราสาทแหงน้ีเปน
สัญลักษณประจําเมือง และยังกลายเปนจุดชมวิวเมืองท่ีสวยงาม มองเห็น
ทะเลสาบซูริค อาคารบานเรือนท่ัวท้ังเมือง และท่ีสําคัญชาวเมืองน้ีจะใหความสําคัญ
กับการปลูกดอกกุหลาบมาก เปนแหลงเพาะปลูกกุหลาบมากกวา 600 สายพันธุ 
มากกวา 15,000 ดอกท่ีจะเบงบานอยุท่ัวเมือง โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนประมาณ
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกป จนไดช่ือวาเปน "เมืองแหงกุหลาบ 



 

 

(Town of roses)" นําทานออกเดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของ
ประเทศลิกเตนสไตน (Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นท่ีเพียง 160 
ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรท้ังประเทศเพียงแคเกือบ 4 หม่ืนคน ต้ังอยูในทวีป
ยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดาน
ตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนท่ีนิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา อาหารไทย 
บาย นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนท่ีต้ังของรัฐสภา

แหงชาติ เมืองต้ังอยูริมแมน้ําไรน ท่ีมีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิว
เมืองละถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีต้ังอยูบนยอดเขาสูง
ชันในยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนท่ีพักของพระบรมวงศานุวงศแหง
ลิคเทนสไตนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 12 
กอนท่ีจะมีการบูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษท่ี 1930 ปจจุบัน
ตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะท่ัวไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber 
รานนาฬิกาและเคร่ืองประดับช่ือดัง แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามี
ย่ีหอช้ันนําครบมากท่ีสุดแหงหนึ่งเลยทีเดียว 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 และพลาดไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือ
เดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง 
ท่ีน่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนท่ีระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว  จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน 



 

 

(Fussen) เปนเมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนท่ีต้ังปราสาทของกษัตริย
บาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญท่ีมีความงดงามทางดานทัศนียภาพ 
เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน 
และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก        เดินทางเขาสูท่ีพัก LUITPOLDPARK หรือเทียบเทา    
วันท่ี 7: ฟุสเซน – เขาปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางข้ึนปราสาท เขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 

(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคท่ี 2 หรือ เจาชาย หงสขาว ชมความวิจิตร
พิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด 
วากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงท่ีทรงโปรดปราน  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมุเยอรมัน) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และ

เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รอง
จากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองม่ังคั่งท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ี
จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปน
ของตัวเอง ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน 
ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร  ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวา



 

 

เปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนท่ีต้ังของ
ศาลาวาการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซ่ึงสรางข้ึนในชวง
ปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมี
นักทองเท่ียวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานท่ีจะออกมาเตนรํา เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม และของฝากตาม
อัธยาศัย   

ค่ํา        อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE FREISING หรือเทียบเทา    
วันท่ี 8: มิวนิค – สนามบิน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.25 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TG 925 

วันท่ี 9: กรุงเทพฯ 
06.05 
น. 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก  
เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน  
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 



 

 

หมาย
เหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้น 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
กําหนดวันเดินทาง : 20 - 28 มิ.ย.62  

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 69,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 
พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 12,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 69,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 



 

 

ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน ทานละ 43,900.- 
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนท่ีทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือท่ีน่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอม
คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
         คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
         คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  



 

 

         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการจอง 



 

 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและย่ืน  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง



 

 

สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 

  ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม

วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได



 

 

อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด 
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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี  
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ี  
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 



 

 

    เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 
หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)     

    คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองท่ีมีขนาดกะทัดรัต  



 

 

     และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

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



 

 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ีย่ืนวีซา 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงท้ังหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบท่ีเปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 



 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 

                                                                               
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 
 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด



 

 

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารท่ีทานสงตามมาท่ีหลังจะตอง
ตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน 
(ไมจดทะเบียน)               

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

10. ในกรณีท่ีผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และท่ีอยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ท่ีอยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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



 

 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 



 

 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 


