
 

 

รหัสทัวร B2B1901675 

ทัวรฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด เยอรมนี EUROPE SUNSHINE 

8 วัน 5 คืน (EK)  
พระราชวังแวรซายส   เมืองลูเซิรน น่ังรถไฟไตเขาสูยอดเขาริกิ   ทิทิเซ 
ราชินีแหงขุนเขา   ปราสาทนอยชวานสไตน   ทะเลสาบที่ต้ังอยูในเขตป�าดํา 

 

                        



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่   10-17 ก.ย. 62 52,900.- 
วันที่   8-15 ต.ค. 62 52,900.- 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – 
ลองเรือบาโตมุช – ชอปปم�ง ✈ O O 

BEST WESTERN PLUS 
PARIS VELIZY 

หรือเทียบเทา 

3 ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ดีจอง O O  O 
HOLIDAY INN EXPRESS 

DIJON 
หรือเทียบเทา 

4 ดีจอง – เจนีวา – โลซานน – มองเทรอซ – 
เบิรน O O   O HOTEL CITY BAHNHOF 

หรือเทียบเทา 

5 เบิรน – ลูเซิรน – น่ังรถไฟไตเขาริกิ – ซุก O X O SWISS EVER HOTEL ZUG 
หรือเทียบเทา 

6 ซุก – ชาฟฟ�เฮาเซิน  - น้ําตกไรน – ทิทิเซ – 
ฟุสเซน O O  O EURO PARK 

หรือเทียบเทา 

7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนคิ 
– สนามบิน O O ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 
 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู  9 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่  คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก  

21.25 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 373 
 



 

 

วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – ชอปปم�ง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
04.05 น. ออกเดินทางตอสูกรุงปารีสดวยเที่ยวบิน EK71 
09.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทาน
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทาน
เดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่
มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยาก
มาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปน
หน่ึงในเมืองที่สําคัญที่ สุดแหงห น่ึงของโลก นําทานเดิน ผานลาน
ประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจา
หลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยติน
ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก ชองป�เอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป 
1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 
แลวจากน้ันนําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานลองเรือไปตามแมนํ้าแซนด (Seine River Cruise) 

แม น้ําสายหลักของกรุงปารีสที่ ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�ง
แมน้ํา  จากน้ันนําทานสูศูนยกลางการชอปปم�ง อิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่น



 

 

ร าค าถู ก ใน ร า น ค า ป ล อ ด ภ าษี  (Duty Free Shop) อ าทิ  เช น 
เค รื่ อ ง สํ า อ า ง  น้ํ า ห อ ม  อ า ทิ  เช น  Hermès, Channel, Dior, 
L'Occitant, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint 
Laurent, La Roche-Posay, Bio-derma, นาฬิ กากระเป� า ฯลฯ 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) สินคาแฟชั่นมากมาย 
เ ช น   Louis Vuitton, Chanel , Gucci , Bottega Veneta , 
Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรือ ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
ของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุง
ปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, 
Panerai , Omega, IWC, Cartier, Chopard ,Tag Heuer ,เครื่อง
หนัง, มีดพับ เปนตน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก      เขาสูที่พัก โรงแรม  BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 3 ปารีส - พระราชวังแวรซายน – ดิจอง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) 

อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราช
ประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงิน
อยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวง
ประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, 
หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร 
ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ
มหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยัง
เปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต 
มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง



 

 

งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

นําทานเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวง
แหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง 
อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือน
สมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือ 
การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 4 ดีจอง – เจนีวา – โลซานน – มองเทรอซ – เบิรน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา (Geneva) ประเทศสวิตเซอรแลนด นํา

ชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากล
ระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ 
ถายรูปกับน้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปด
เฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับนาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของ
เมืองเจนีวา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติ
มากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมา
ตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบที่ น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก
ใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี นําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว 
ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระ
เยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของ



 

 

เมืองโลซานน นําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) เมือง
ตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความ
สวยงามของทิวทัศน บานเรือน รมิทะเลสาบ นําทานถายรูปกับปราสาทชิ
ลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบน
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ 
SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและ
ขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสู
ตะวันออกของสวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทาง
ขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอา
เปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเบิรน 
(Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน
ป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นํา  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม HOTEL CITY AM BAHNHOF หรือ

เทียบเทา 
วนัที่ 5 เบิรน – ลูเซิรน – นั่งรถไฟไตเขาริกิ – ซุก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 

นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุง
เบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไม
และบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเกา 
อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มี
ระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและ
รานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 
800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทาน
แวะถายรูปกับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่
บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา หลังจากนั้นเดินทางสูเมืองลู



 

 

เซิ ร น  (Lucerne) เมื อ งท อ ง เที่ ย ว ย อ ด นิ ย ม อั น ดั บ ห น่ึ ง ข อ ง
สวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทาน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหาร
สวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํา
รอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลู
เซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อค
โกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย จากน้ันนั่งรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุด

ในยุ โรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐ
นิวแฮมป�เชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร 
ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีที่มาจากคําวา Mons Regina แปลไดวา 
ราชินิแหงภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็น
ทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบ
ลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม
ราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจาก
ความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขาง
ตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลก
มากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง 
จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก          นําทานเขาสูท่ีพัก SWISS EVER HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 ซุก – ชาฟฟ�เฮาเซิน  - นํ้าตกไรน – ทิทิเซ – ฟุสเซน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 

นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่
สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดด
เดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของ
บานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบน
ของหอนาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นํา
ท าน เข าชมโบสถ เซนทออสวอรล (St Oswald's church) โบสถ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1478 ใชเวลา
การกอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชวง
โกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความ
เชื่ออีกวา ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถาไดมาขอพรกับ
โบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธีภายใน
โบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแก
ที่ สุ ด ในยุ โรป  (The Oldest house of goldsmiths in Europe) 
ของครอบครัว Lohri เปดทําการตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัว
อาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุม
ประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหิน
ออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและ
เครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดิน
ชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวนของ 
Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ 
เ ช น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางเขา
สูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมนํ้าตกไรน (RhineFall) 
น้ําตกที่ใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แมน้ําไรนทั้ง
สายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาดใหญที่สุดใน



 

 

ยุโรป 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บา 
 

 

 

นําทานเดินทางผานพรหมแดนสวิตเซอรแลนด – เยอรมนีสูเมืองทิทิเซ 
(Titesee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยูในเขตป�าดํา (Black Forest) ให
ทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มี
ฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบล็กฟอเรสต สถานที่อันเปน
ตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นชื่อ ณ 
เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 
จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้ง
จักรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวย
ทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทาย
บนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใช
เมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก        เขาสูที่พัก โรงแรม EURO PARK หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนิค – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ัน
เดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส
ไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิง
นิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอด
เขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ 
เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตง
อยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธ
เพลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง (หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานส
ไตนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร) 
 



 

 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย 
 
 

เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปน
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ 
(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป 
ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครอง
ดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี 
จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และ
อาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และ
เบียร นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตน
ของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 
ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อ
นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทาสูสนามบินมีเวลาใหทานทําเร่ืองคืนภาษ ี
22.35 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทยดวยเท่ียวบิน EK052 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพ 
06.30 น. เดินทางถึงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40น. นําทานเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที่ EK372  

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 22 ตุลาคมเปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 09.30 น. และจะถึงกรุงเทพเวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. ถึถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 



 

 

โปรแกรม : EUROPE SUNSHINE 

ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด เยอรมนี 

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

10-17 ก.ย. 62  52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 35,900.- 8,900.- 
8-15 ต.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 35,900.- 8,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัที 
 
 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

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

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  



 

 

         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครือ่งด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น  (13 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทัง้หมด 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรณุาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทานัน้ 
ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

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

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 
 

 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทกุตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวัครึง่
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

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

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

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 
 



 

 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสงักัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวซีาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจอง
คิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่
หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น) 

 
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 หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด             แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
 



 

 

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

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

............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).................................... 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 

 


