
 

 

รหัสทัวร ZET1900861 
ทัวรยุโรป ตะวันตก เยอรมัน สวติเซอรแลนด ฝร่ังเศส [เลสโก ซตัีส] 
8 วัน 5 คืน (TG) 
- ปราสาทนอยชวานสไตน 
- พระราชวังแวรซายส 
- หอไอเฟล 
- ประตูชัยนโปเลียน 
- พิพิธภัณฑลูฟว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
             (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สาย
การบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮ
เฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน - ปราสาทโฮเฮ็นชวาน
เกา - เมืองลูเซิรน ประเทศสวิตเซอรแลนด - อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก - 
สะพานไมชาเปล              (-/L/-)      

00.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG924 
(เท่ียวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิก 

ประเทศเยอรมนั  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองเล็กๆแสนสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ 
ประเทศเยอรมัน (Germany) มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรีย ดวยการเปน
ปลายทางของ "เสนทางสายโรแมนติก" ที่ไดรับฉายาวา Village of the king's 
Castles เพราะเปนที่ต้ังของปราสาทแสนสวยงามทั้งสอง 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein 
Castle) เปนตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายแหงเจาหญิงนิทรา สรางขึ้น



 

 

โดยพระเจาลุดวิกที่ 2’ แหงรัฐบาวาเรีย ในสมัยน้ันประเทศเยอรมันยังไมไดรวมกัน
เปนประเทศอยางในปจจุบัน เปนรัฐเล็กๆตางปกครองตนเอง มีกษัตริยของตัวเอง 
กษัตริยลุดวิกทรงขึ้นครองราชยตั้งแตพระชนมายุเพียง 18 ชันษา เปนกษัตริย
อารมณศิลป� สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกวาจะสนใจปกครอง
บานเมือง ทรงนิยมสรางปราสาท หลงไหลในตํานานพื้นบานเกี่ยวกับเทพ และชื่น
ชอบอุปรากรของริชารด วากเนอร (Richard Wagner) เปนชีวิตจิตใจ ผูซึ่งเปน
แรงบันดาลใจในการสรางใหเปนไปตามบทประพันธเรื่องอัศวินหงษ (Swan 
Knight Lohengrin) ไมไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน เมื่อนักทองเที่ยว
เดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเดนมีสีเหลือง ตั้งอยูบนเนินเขา มีชื่อวา 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) 
ซึ่งโปรดใหสรางขึ้นเพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอนโดยพระเจาแม็กซิมิเลียนที่สอง 
(Maximilian II) พระบิดาของพระเจาลุดวิกที่ 2 น่ันเอง เจาชายลุดวิกในวัยเยาว
ทรงประทับอยูที่ปราสาทน้ีอยางมีความสุข จึงไดแรงบันดาลใจที่จะสรางปราสาท
ของพระองคเองขึ้นบาง คือปราสาทนอยชวานสไตน กลาวคือปราสาทโฮเฮ็นชวาน
เกา คือปราสาทของผูเปนพอ สวนปราสาทนอยชวานสไตนคือปราสาทของลูก
น่ันเอง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน  
 



 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแลนด (Switzerland) 
ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา  

 นําทานเดินทางสู อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) 
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ
ของทหารสวิตเซอรแลนดทีเ่กิดจากการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ. 1792  

 นําทานเดินทางสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป 
สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1333 โดยใตหลงัคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ใหทานอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย 
โดยบริเวณปลายสะพานมีรานจําหนายสินคาพื้นเมืองของที่ระลึกตางๆมากมาย 
เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ , นาฬิกายี่หอดั ง อาทิ  เชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Style Luzern City, Luzern, Switzerland หรือ

เทยีบเทา 

 



 

 

วันที่สาม เมืองลูเซิรน ประเทศสวิตเซอรแลนด - สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ - เดินทางขึ้นสู
ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไตเขา - ยอดเขาพิลาทุส - สถานีกระเชาลอยฟ�ากอนโด
ลา พาโนรามา พิลาทุส - เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเชาลอยฟ�ากอน
โดลา พาโนรามา - สถานีแฟรงคมุนเทต - สถานีเครียงซีเรค - เมืองทิทิเช 
ประเทศเยอรมัน - ป�าดํา - ทะเลสาบทิทิเซ - เมืองโดเนาเอสชินเกน            
                          (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ (Pilatus Bahn) สถานีรถไฟไตเขา

ที่ชันที่สุดในโลก สถานีหน่ึง เพื่อนําทาน เดินทางขึ้นสูยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต
เขา (Pilatus Railway to Mount Pilatus) (ใช เวลาเดินทางประมาณ 40 
นาที) รถไฟไตเขาน้ี เปดใหบริการตั้งแตป 1889 โดยใชหัวรถจักรไอน้ําในการ
ขับเคลื่อน สวนในปจจุบันใชเปนระบบไฟฟ�า รถไฟจะไตขึ้นเขาดานลางขึ้นมา
เรื่อยๆ โดยมีความสูงชันมากที่สุดถึง 45 องศา ผานชวงเชิงเขาดานลางที่เปนป�า
สนและมีเมฆหมอกปกคลุมอยู ก็ขึ้นมาเจอกับแสงแดดและฟ�าสดใสในวันที่ฟ�าเปด 
เดินทางถึง ยอดเขาพิลาทุส (Mount Pilatus) บนยอดเขาที่ความสูงกวา 2,132 
เมตร หรือ 7,000 ฟทจากระดับน้ําทะเล เปนที่ตั้งของป�อมเรดารสังเกตการณ
และสถานีสํารวจสภาพภูมิอากาศอีกหลายๆแหงบนยอดเขา อิสระใหทานชมวิวได
ตามอัธยาศัย  

 นํ าท าน เดินทางสู  สถานีกระเช าลอยฟ� ากอนโดลา พาโนรามา พิ ลาทุส 
(Panorama Gondola Pilatus Cable Car) เพื่อนําทาน เดินทางลงจากยอด
เขาพิลาทุส โดยกระเชาลอยฟ�ากอนโดลา พาโนรามา (Panorama Gondola 
Pilatus Cable Car) ระหวางการเดินทาง กระเชาลอยฟ�าจะนําทานทะลุผาน
กอนเมฆเปรียบเหมือนการเดินทางสูอีกชวงเวลาหน่ึงในระยะเวลาอันสัน้ ทานจะได
ชมทิวทัศนอันยอดเยี่ยมของยอดเขาพิลาทุสในอีกบรรยากาศ เปลี่ยนกระเชาลอย
ฟ�าที่ สถานีแฟรงคมุนเทต (Frakmuntegg Station) และ สถานีเครียงซีเรค 
(Krienseregg Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี  

 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการเดินทางขึ้น และ ลง ยอดเขาพิลาทุส 
ไดตามความเหมาะสม โดยสามารถเปลี่ยนเปนวิธีใดวิธีหน่ึงได เน่ืองจาก 1.รถไฟ



 

 

ไตเขาจะ เปด ใหบริการประมาณชวง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของ
ทุกป 2. กระเชาลอยฟ�ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส จะ ปด ใหบริการประมาณ
ชวง วันที่ 21 ตุลาคม ถึง วันที่ 08 พฤศจิกายน ของทุกป โดยไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! ภัตตาคาร
บนยอดเขาพิลาทุส 

** กรณีรานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นําทานรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมือง
ใกลเคียง เปนการทดแทน และไมสามารถคนืคาใชจายใหทานได ไมวาสวนใด 
สวนหน่ึง ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

 
 
 
 
 
   

 



 

 

 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองทิทิเช (Titisee) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปน
เมืองตากอากาศเล็กๆ มีพื้นที่ 89.66 ตร.กม. เปนอาณาเขตของอุทยานแหงชาติ
ป�าดํา ผานชม ป� าดํา (Black Forest) ทางตอนใตของ ประเทศเยอรมัน 
(Germany) ที่ความสูง 780-1190 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล เปนอาณาเขตป�า
สนขนาดใหญที่ขึ้นกันหนาทึบเปนแนวเขาสุดลูกหูลูกตา และ เปนแหลงชมใบไม
เปลี่ยนสีท่ีงดงามที่สุดในโลก ประมาณชวงเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน ของทุก
ป ** ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศแตละป ** ดวยความใหญโตหนาแนนของป�าสนที่
มองในระยะไกลเห็นเปนพื้นที่สีดํา ทําใหไดรับการขนานนามวา “ป�าดํา” หรือ 
Black Forest เมืองทิทิเช ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก Neustadt, Titisee, 



 

 

Waldau, Langenordnach, Schwärzenbach, และ Rudenberg ไมเพียง
เมืองน้ีจะเปนตนกําเนิดของขนมเคกแบล็คฟอเรสต (Black Forest Cake) รส
เลิศ และเปนแหลงผลิต นาฬิกากุกกู (Cuckoo Clock) ที่ดีที่สุดในโลกเทาน้ัน 
เมืองทิทิเซ ยังมีช่ือเสียงในดานการเปนศูนยกีฬาฤดูหนาว และเมืองรีสอรทสุขภาพ 
ในการรักษาโรคหัวใจที่ติดอันดับโลกอีกดวย ในเมืองมีทะเลสาบเล็กๆชื่อ ทะเล
สาบทิทิเซ (Lake Titisee) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1.3 ตร.กม. อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 
840 ม. (2,760 ft) ซึ่งเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแถบบริเวณป�าดํามานาน
เกือบ 100 ป อิสระใหทานเดินชมบรรยากาศริมทะเลสาบ และเลือกชอปปم�งทั้ง
สินคาพื้นเมือง เชน นาฬิกากุกกู ซึ่งอยูในเขตป�าดํา โดยมีทะเลสาบทิทิเช ที่โอบ
ลอมไปดวยขุนเขา และทิวป�าสนท่ียืนตนสะพรั่งสวยงามทาทายความหนาวเย็นของ
ดงหิมะที่ปกคลุมไปทั่ว ที่น่ียังเปนตนกําเนิดของสินคาแฮนดเมดเลื่องชื่อ "นาฬิกา
กุกกู" ซึ่งแกะสลักมาจากไมสนจากป�าดําน่ีเอง 
นําทานเดินทางสู เมืองโดเนาเอสชินเกน (Donaueschingen) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ประเทศเยอรมนั เปนอีกหน่ึงเมืองคาบเกี่ยวอาณาเขตพื้นที่อัน
อุดมสมบูรณของป�าดําไปถึง เปนเมืองของตนกําเนิดของแมน้ําดานูบที่ไหลสูเมือง
บูดาเปสต ประเทศฮังการี 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 
 นํ า ค ณ ะ เ ข า สู ที่ พั ก  Wyngham Garden Donaueschingen, 
Donaueschingen, Germany หรือเทยีบเทา 



 

 

วันทีส่ี ่ เมืองโดเนาเอสชินเกน - สระน้ําสีฟ�าขนาดเล็ก - เมืองไฟรบวรก ประเทศเยอรมัน 
- โบสถใหญประจําเมืองไฟรบวรก - เมืองสตราซบูร ประเทศฝร่ังเศส - สะพานปง 
กูรแวรต - พระราชวังโรฮัน - จัตุรัสกูเทนบูร - มหาวิหารแหงเมืองสตราซบูร - 
เมืองแม็ส - มหาวิหารแซงตเอเตียนนแหงเมืองแม็ส - เพลซ ดาร แมส - อาร
เซนอล เดอ แม็ส          (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สระน้ําสีฟ�าขนาดเล็ก (Donauquelle) ลอมรอบ

ดวยรั้วเหล็กดัดและกลุมของรูปปم�นเชิงเปรียบเทียบโดย Adolf Heer ในป 1895 
สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงที่ราบสูงตอนกลางอันยิ่งใหญของประเทศเยอรมันใน
ฐานะแม ที่แสดงใหเห็นถึงลูกสาวของเธอคือแมน้ําดานูบ ตัวแทนและผูนําทุกสิ่ง
ออกสูโลกกวาง แมน้ําดานูบเริ่มตนอยางเปนทางการที่จดุนัดพบของสองสายน้ําคือ 
Breg และ Brigach อยางไรก็ตามการคนหาแหลงที่มาของแมน้ํานั้นไมไดเกิดขึ้น
โดยไมมีขอโตแยง The Breg ซึ่งเปนแมน้ําสายใหญสองสายทีไ่หลผานแมน้ํามีตน
กําเนิดในเมืองเฟรทวานเกน (Furtwangen) ซึ่งอางวาน่ีทําใหที่น่ีเปนแหลงกําเนิด
ที่แทจริงของแหลงกําเนิดของแมน้ําดานูบ แตเมืองโดเนาเอสชินเกนไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางวาเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําดานูบยอนหลังไปถึงจักรวรรดิ
โรมัน 

 นําทานเดินทางสู เมืองไฟรบวรก (Freiburg หรือ Freiburg im Breisgau) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําไรน ในเขตป�าดํา
ใต ไดชื่อวาสวยที่สุดในเขตป�าดํา (Sudschwarzwald) และมีแมนํ้า Dreisam 
ซึ่งเปนแมน้ําสายเล็กๆ ไหลผานในเมือง อยูทางตะวันตกเฉียงใตของแควน 
Baden-Wurttemberg (บาเด็น-เวิอรทเท็มแบรก) ของ ประเทศเยอรมัน 
(Germany) ใกลชายแดนของประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอรแลนด เปน
เมืองเกาท่ีถูกกอตั้งตั้งแต ค.ศ. 1120 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถใหญประจําเมืองไฟรบวรก (Freiburg 
Muenster) สรางขึ้นระหวางศตวรรษที่ 13 และ 16 ซึ่งเปนผูปกครองนครไฟรบ
วรกคนสุดทายของเซหริงเงอ ไดมีบัญชาใหสรางมึนสเตอร (Muenster) หรือ
โบสถขึ้นที่ใจกลางเมือง การสรางโบสถน้ีกินเวลานานถึง 313 ป ตัวโบสถมีความ



 

 

สูงทั้งสิ้น 116 เมตร เปนหน่ึงในงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญของสถาปตยกรรมแบบกอธิก
ในประเทศเยอรมัน ใชเวลาสรางนาน 313 ป สูงถึง 116 เมตร โบสถน้ีรอดพนจาก
การทิ้งระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตร ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดอยาง
เหลือเช่ือ ทั้งที่ตัวเมืองถูกทําลายลงถึงไปกวา 90% 

 นําทานเดินทางสู เมืองสตราซบูร (Strasbourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) ตั้งอยูในแควนอาลซัส ของจังหวัดบา-แร็ง ประเทศฝรั่งเศส (France) 
บริเวณฝم�งแมน้ําอีล ที่ใกลกับชายแดนประเทศเยอรมัน ดวยความที่เปนเมืองตรง
พรหมแดนในอดีตจึงเปนเมืองที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรเปนอยางมาก อีกทั้ง
ยังมีกลิ่นอายความเปนเยอรมันแทรกอยูหลายๆอยางจนไดชื่อวาเปนเมืองแหงสอง
วัฒนธรรม ที่โดดเดนมากที่สุดคงหนีไมพนการเปนเมืองหลวงของตลาดคริสตมาส
ในฝรั่งเศสเลยก็วาได เพราะที่น่ีจัดใหญ จัดหนัก ท้ังอาหารและบรรยากาศที่ดีงาม
ไมแพประเทศเยอรมันเลยทีเดียว สิ่งที่ขึ้นชื่อสุดของที่น่ีน่ันก็คือ ไวนขาว ที่ไดรับ
ดานรสชาติเปนอันดับตนๆของโลก และขนมอบรูปทรงเหมือนรูประฆังควํ่า ท่ีไดรับ
ความนิยมทานกันมากๆในชวงเทศกาลคริสตมาสก็มีตนกําเนิดมาจากเมืองน้ี ผาน
ชม สะพานปง กูรแวรต (Pont Couverts Bridge) สะพานคนเดินที่ทอดยาว
ขามผานแมน้ําอิล (River III) ที่ไหลผานใจกลางเมือง เรียกไดวานี้คือสิ่งกอสรางที่
โดดเดนและมีชื่อเสียงที่สุดอีกแหงหน่ึง ของเมืองน้ี ผานชม พระราชวังโรฮัน 
(Palais Rohan Palace) เปนสถาปตยกรรมทางประวัติศาสตรที่สรางสรรค
ออกมาไดสวยงามและมีความนาสนใจตั้งสงางามอยูริมแมน้ําอิล (River III) 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสกูเทนบูร (Place Gutenberg) เปนจัตุรัสสาธารณะขนาด
ใหญ ใจกลางเมืองเก าสตราซบู ร  บริ เวณ รอบจัตุ รัส น้ี เต็มไปด วยอาคาร
สถาปตยกรรมเกาที่อันสวยงาม นอกจากน้ียังมีรานคา รานอาหาร รานกาแฟไว
คอยบริการนักทองเท่ียว 



 

 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองสตราซบูร (Strasbourg 

Cathedral) มหาวิหารแหงน้ีตั้งอยูที่แควนกร็องแต็สต บนเกาะกร็องดีล เปนมหา
วิหารแห งแรกของประเทศฝรั่ ง เศสที่ สร างขึ้ นมาในรูปแบบสไตลกอธิก 
สถาปตยกรรมจากยุคกลางแหงน้ี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1988 คือมหาวิหารที่มีความสูง
ที่สุดในยุโรปแถบตะวันตก เปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่มีความเปนมา
ยาวนานหลายศตวรรษ ถือเปนมหาวิหารแหงพระแมมารียที่ใชประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิก ที่ใชเวลาสรางนานถึง 400 ป สรางจากหิน
ทรายชมพูอมแดงโดยทําการสรางขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1015 และเสร็จสิ้นในป  
ค.ศ. 1439 โดยมีนาย เอรอวิน ฟอน ชไตนบัค สถาปนิคชาวเยอรมันเปน
ผูออกแบบ วิหารนอรท-ดามสตราซบูรมีความสูง 142 เมตร กวาง 51.50 เมตร 
และยาว 110 เมตร จัดเปนมหาวิหารที่สูงเปนอันดับหกของโลกเลยทีเดียว ซ่ึงเดิม
น้ันยอดมหาวิหารน้ีจะสรางขึ้นทั้งสองขางแตตัวอาคารไดเกิดทรุดตัวขึ้นกอนจึงทํา
ใหเหลือยอดวิหารเพียงขางเดียวเปนเอกลักษณใหนักทองเที่ยวไดชมและดวย
ความสูงของยอดวิหารจึงทําใหเปนทีด่ึงดูดของนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก 

 นําทานเดินทางสู เมืองแม็ส (Metz) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหน่ึง
เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูทางทิศ



 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส เปนเมืองหลวงของจังหวัดโมแซล 
(Moselle) แ ล ะ ข อ ง แ ค ว น ล อ แ ร น  (Lorraine) แ ค ว น ที่ อ ยู ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูทางตรงที่แมน้ําโมแซล (Moselle 
River) มาบรรจบกับแมน้ําแซย (Seille River) และในอดีตเมืองแหงน้ีเคยเปน
นครหลวงโบราณของอาณาจักรออสเตรเซียของราชวงศกาโรแล็งเชียง 
นําทาน ถายรูป เปนที่ ระลึก กับ  มหาวิหารแซงต เอเตียนนแหงเมืองแม็ส 
(Cathedrale Saint-Etienne of Metz) มหาวิหารเกาแกที่ถูกสรางขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 13 ในสไตลกอธิค เปนมหาวิหารที่ไดรับการยอมรับวาเปนหน่ึงในมหา
วิหารที่สูงที่สุดลําดับตนๆของประเทศฝรั่งเศส โดยตัวอาคารมีความสูงประมาณ 
41.41 เมตร มหาวิหารมีความโดดเดนในเร่ืองหนาตางกระจกสีท่ีสวยงามและใหญ
เปนอันดับตนๆของโลก ผานชม เพลซ ดาร แมส (Place d' Armes) อนุสาวรีย
และสถานที่สําคัญที่ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป ค.ศ. 1754-1788 เปนที่ตั้งของ
เหลาอาคารสําคัญๆของเมือง อาทิเชน ศาลาวาการสไตลนีโอคลาสสิค โรงแรม 
ตึกรัฐสภา และอ่ืนๆ ผานชม อารเซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีต
อาคารทางทหารที่ปจจุบันถูกใชเปนฮอลล คอนเสิรต (Concert halls) ถูกสรางขึ้
ในในป 1859 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1864 และเปดอยางเปนทางการในป ค.ศ. 
1989 ปจจุบันเปนหน่ึงในฮอลล คอนเสิรตที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง หรือ 
บุฟเฟ�ตนานาชาต)ิ 



 

 

 
 นํ าคณ ะเขาสูที่ พั ก  Ibis Styles Metz Centre Gare, Metz, France 
หรือเทียบเทา  

 
วันที่หา เมืองแม็ส - เมืองแร็งส - มหาวิหารแหงเมืองแร็งส - พระราชวังโต - โบสถ เซนต 

แร็งส - ประตูชัยประจําเมอืงแร็งส - เมืองปารีส - ลา วัลลี วลิเลจ เอาทเลท็ 
                 (B/L/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร 
นําทานเดินทางสู เมืองแร็งส (Reims) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปน
เมืองในจังหวัดมารน แควนช็องปาญารแดน ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ปารีส เมืองแร็งสกอตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเปนเมืองสําคัญระหวางสมัย
จักรวรรดิโรมัน ตอมาเมืองแร็งสก็มามีบทบาทสําคัญตอราชบัลลังกฝร่ังเศสในการ
เปนสถานที่สําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝรั่งเศสที่
มหาวิหารนอเทรอดามแหงเมืองแร็งส นับวาเปนเมืองที่มีเสนห และนามาเยือนไม
นอยไปกวาเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงแนนอนวาคุณสามารถสัมผัสสิ่งน้ีไดจากใจกลางเมืองที่มี
ชีวิตชีวา เน่ืองจากเปนสถานที่ที่มี รูปปم�น น้ําพุ รานอาหารและบารไวคอยบริการ



 

 

นักทองเที่ยวที่มาเยือนมากมาย ของโรงแรม ที่สําคัญ เมืองแร็งสเปนเมืองที่มีการ
ผลิตแชมเปญชนิดตางๆที่มีชื่อเสียงเร่ืองโดงดังไปทัว่โลก 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองแร็งส (Reims Cathedral) 
มหาวิหารนอเทรอดามที่ถูกใชเพื่อเปนสถานที่สําหรับการทําพระราชพิธีบรม
ราชาภเิษกพระมหากษัตริยฝรั่งเศส โดยมหาวิหารน้ันถูกตกแตงดวยประติมากรรม
แบบกอธิค ซึ่งตอมามหาวิหารแหงน้ี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1991 ถือวาเปนมหาวิหารที่มี
ความโดดเดนมาก ไมวาจะเปนขนาดและสถาปตยกรรมที่มีความงดงามไมแพมหา
วิหารอ่ืนๆ วิหารสวนใหญมักถูกตกแตงดวยงานฝมือชิ้นเอกจากยุคกลาง ไมวาจะ
เปนรูปพระเยซูแกะนูนในภาพการตัดสนิครัง้สุดทายบนหนาบัน 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังโต (Tau Palace) พระราชวังที่มี
ความสําคัญตอราชวงศฝรั่งเศส โดยเฉพาะเรื่องของพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจาก
เปนสถานที่ในการพํานักของกษัตริยกอนที่จะเขาสูพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้น
ในมหาวิหารแร็งส น่ันเอง ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1498 ถึง 1509 และไดมี
การปรับปรุงเพิ่มเติมในป 1675  

      นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถ เซนต แร็งส (Saint Remi Basilica) อีก
หน่ึงคริสตจักรที่สรางแด สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 ซึ่งเร่ิมมีการกอตั้งขึ้นใน
ศตวรรษที่ 1099 ซึ่งตอมาไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียทางประวัติศาสตร 
เม่ือป 1841  

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 
 



 

 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ประตูชัยประจําเมืองแร็งส (Triumphal Arch of 
Reims) สิ่งกอสรางที่ถือไดวาเปนอนุสาวรียที่เกาแกที่สุดในเมืองแร็งส ซึ่งคน
ทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแหงน้ีวา ประตูดาวอังคาร (Mars Gate) โดยประตูดาว
อังคาร ถือวาเปนเปนหน่ึงใน 4 ประตูโรมันที่มีความงดงามมากของประเทศ
ฝร่ังเศส  
นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 
นาที) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 
ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันเมืองปารีสเปนหน่ึง
ในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ 
ทําใหเมืองปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็
ตางใฝ�ฝนถึง 
นําทานเดินทางสู ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาท
เล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมใหเลือกมากมาย เชน Coach, Calvin 
Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, 
Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, 
Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, 
Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือก
ซือ้สินคาตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 



 

 

 
 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือ

เทียบเทา 
 
 
วันทีห่ก เมืองปารีส - พระราชวังแวรซายส - ลองเรือบาโตมุช ชมแมน้ําแซน - หอไอเฟล - 

จัตุรัสทรอคคาเดโร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ 
- ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - 
พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต                
(B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณแบบ
ที่สุดในโลกก็คงไมผิดนัก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทั้งภายในและ
ภายนอกตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและ
เครื่องเรือน ที่ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆ
ภายในพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร 
เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุง
ศรีอยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศสครั้งใน
อดีตกาล อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อัง



 

 

ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ, หองวีนัส
สําหรับเหลาคณะราชทูตที่เดินทางมาไดพักกอนเขาเฝ�า รวมท้ังยังเคยเปนที่พกัของ
ราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทําใหหองน้ี
แตกตางจากหองอ่ืนๆคือบนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณคา และหองได
อานาสําหรับพักผอนหลังพิธีสําคัญๆ ผนังทั้งสองดานจะเต็มไปดวยภาพวาดเทพีได
อานาที่ขนานนามวา “เทพีแหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหน่ึงที่มองขามไมไดน่ัน
คือ สวนแวรซายส ที่ถือวายิ่งใหญและงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนักแตงสวนชื่อดัง
ทั่วโลกนามวา “เลอโนทด” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร มีแมกระทั่งทะเลสาบ
จําลอง มีรูปปم�นของสัตวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยังมีสวน
ดอกไมที่จะผันเปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําใหการมาเยือนยังพระราชวังแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ได รับการขึ้นทะเบียนให เปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1979 

 



 

 

นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมแมน้ําแซน (Bateaux Mouches River Cruise) 
ทีไ่หลผานใจกลางเมอืงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําแซน เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลกัษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ชั้น สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพื่อใช
เป นสัญ ลักษณ ของงานแสดงสินค าโลก ในป  ค .ศ . 1889 (Exposition 
universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของประเทศ
ฝรั่งเศส ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะ
สถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงามแหงน้ีเปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแก
ผูรวมงาน ซึ่งตอมาไดรูจักในนามหอไอเฟลและกลายมาเปนสัญลักษณของเมือง
ปารีส  
นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ผานชม ถนน
สายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรด ตรงสู ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล (Arc de 
triomphe de l'Étoile) หรือที่รูจักกันในชื่อ ประตูชัยแหงประเทศฝรั่งเศส เปน
อนุสรณสถานที่สําคัญในเมืองปารีส ตั้งอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) หรือเปนที่รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" (Place 
de l'Étoile) อยูทางทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อ
เปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย ประตชูัยน้ี
เปนสวนหน่ึงของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปนถนนเสนตรง
จากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในป 
พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน เต็มไป
ดวยเคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณสถาน
จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก



 

 

เอาสเตอรลิทซ ในป 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป 
ค.ศ. 1836 
นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะทีท่รงคุณคาระดับโลก
เปนจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน
โดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูป
ปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขา
พิพิธภณัฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยม
ที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในภาพยนตรเรื่อง 
The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะ
ถาวรแลว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําให
พิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน ** ยังไม
รวมคาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ 
คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยูกับประเภทของ
บัตร และ สวนที่เขาชม ** 
นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรค
ของนักชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทั่ว
ทุกมุมโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน 
ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือ
เทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองปารีส - ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
                                       (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร 

13.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที ่TG931 (เทีย่วบินตรง)     

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
 

วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
              (-/-/-) 

 
05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทบัใจ 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เท่ียวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มเีตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

พัก
เด่ียว
เพิม่ 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

07 - 14 
กันยายน 2562 

08SEP TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
13SEP TG931 
CDG-BKK 
13.40-05.55+1 

55,999 55,999 55,999 11,999 41,999 

21 - 28 ตุลาคม 
2562 

(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

22OCT TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
27OCT TG931 
CDG-BKK 
12.30-06.00+1 

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999 

16 - 23 
พฤศจิกายน 

2562 

17NOV TG924 
BKK-MUC 
00.50-06.45 
22NOV TG931 
CDG-BKK 
12.30-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 11,999 38,999 

 
 



 

 

** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หวัหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 
 

** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพือ่ ใชเวลา
พจิารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดงักลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอื

เดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป 

จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 

บาท ** 
 

** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ

ปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบรกิารน้ี จาํเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล่ือนการเดนิทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิม่ข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบรษิัทขอใหทานผูเดินทางกรณุาเตรียม

อาหารสวนตวัของทานมาเพิ่มเติมขณะมือ้อาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผัด และ 



 

 

บะหม่ีกึ่งสําเรจ็รูป เทาน้ัน กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสัง่เมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง
จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก

ขอ ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเลือ่น เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบนิทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม
เกิน 20 ก.ก.  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครั้ง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิม่เพ่ือคุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพเิศษ 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทกุครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหวัหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึน้อยูกับอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ การยื่นขอวซีา
ทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส สามารถดําเนินการแทนได (โดยแผนกวีซาของบริษัท จะเปน
ผูดําเนินการแทนใหทาน) ผูเดินทางไมจําเปนตองไปแสดงตน ยกเวนสถานทูตจะขอใหทานเขา
มาสัมภาษณเปนกรณีพเิศษ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพนิิจของสถานทูตเทาน้ัน หากเกิดกรณีน้ี ขอให
ทานโปรดใหความรวมมือไปตามวัน และ เวลาทีส่ถานทูตนัดหมาย 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 
1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคาราย



 

 

ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พเีรียดทางบริษัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมท้ัง กรณีทีอ่ยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยดุทําการของทางบรษิัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน้ 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนักทองเทีย่วหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีทีจ่ะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 



 

 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั โรงแรมที่พกั ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึน้จากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองทีเ่ปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรบัคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก



 

 

ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซือ้ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษ น้ี ได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่ งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  



 

 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเทีย่ว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏเิสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสยีหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก



 

 

อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพนิิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได 
แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความ
สะดวกแปลใหทานไดตามปกต ิ 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ทีสุ่ด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาทีจ่ะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลังใหบริการทานอยู 

 
 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีทีนั่กทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงนิมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลกัปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจภุณัฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึน้ ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือยื่นคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ปนขาราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทัง้น้ี อยูที่ดุลยพนิิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันทีนั่ดยื่นวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสอื
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุนั รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** ผูท่ีประกอบอาชพี มีหนาท่ีการงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบญัชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบิดามารดา  
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบยีนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 

จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย

ระบุชื่อเจาของบญัชี (ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสอืเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลงั 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรบัรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบญัชเีดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาท ิสําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนทีก่ารเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศฝร่ังเศส 
 สถานที ่: ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝร่ังเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร 

ชั้น 12 
 การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตัว ท่ีตึกสามารถจอดรถได ไมมีบริการประทบัตราท่ีจอดรถ 
   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 จากน้ัน

เดินชิดซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง 
เดินลงโดยใชบนัไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะ
พบอาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร อยูทางดานขวามือของทาน  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝร่ังเศส 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานทีท่ํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถกูปฏเิสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวก

และบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 


