
 

 

รหัสทัวร B2B1902378 
ทัวรยุโรป Milan to Paris The Series 1 10 วัน 7 คืน (TG) 
มิลาน | วาดุซ |เบอรกาโม |ยอดเขาจุงเฟรา| น่ังรถไฟ TGV สูปารีส | พระราชวังแวรซายน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน - เบอรกาโม - มิลาน 
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940  

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 29 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.35 น. และไป
ถึงมิลานเวลา 07.10 น.*** 

07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทย 6 ช่ัวโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองเบอรกาโม (Bergamo) อีกหน่ึงเมืองสําคัญของอิตาลีตอนเหนือ ไดข้ึนทะเบียน
เปนเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ดวยความ
สวยงามของเมืองทําใหมีนักทองเท่ียวมาเยือนเปนอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมือง
น้ีแบงเปน เมืองใหมดานลาง ซิตตา บาซซา (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุด
ศูนยรวมการเงิน การคา ของเมือง นําทานข้ึนสูเมืองเกาดานบนท่ีต้ังอยูบนเนินเขา
ซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ Upper Town) เปนเมืองเกาท่ีเต็มเปم�ยมไปดวยมนต
เสนห ตัวเมืองโอบลอมดวยกําแพงเมืองที่ป�องกันการรุกรานจากขาศึกในอดีต นําทาน
เขาสูจัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia รายลอมไปดวยอาคารท่ีสําคัญและสวยงาม
มากมาย มีน้ําพุต้ังอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre 
Civica ,ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เขาชม
หอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore Basilica วิหารประจําเมือง
ท่ีสวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในท่ีตกแตงอยางวิจิตรงดงาม ทั้งภาพวาดเหลาเทพ
ตางๆ (วันอาทิตย และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา จะไมสามรถเขาชมดานในได จะ
เปนการถายรูปดานนองแทนเทาน้ัน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของ
โลก นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ี
สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัย
ฟم�นฟู ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ท่ีนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิ
ลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมือง



 

 

ตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนาร
โด ดารวินซ่ี ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซ้ือสินคา
แฟช่ันช้ันนําจากท่ัวทุกมุมโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MILANO GIOIA หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 มิลาน – เมืองลูกาโน - วาดุซ - เซนทกัลเลน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางขามพรหมแดนอิตาลี-สวิตเซอรแลนด สูเมืองลูกาโน (Lugano) อีก
หน่ึงเมืองทองเที่ยวที่อยูในภาคใตของประเทศสวิตเซอรแลนด ในเขตรัฐทีชีโน 
(Ticino) โดยตัวเมืองน้ันถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano 
Lake ที่สวยงามและถูกลอมรอบดวยภูเขา เปนหน่ึงในทะเลสาบที่นักทองเที่ยวนิยม
มาเท่ียวชมมากแหงหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด เดินเท่ียวชมเมืองลูกาโน 
บานเรือนที่น่ีต้ังบนเนินเขา ชมบานเรือน รานคาในเขตเมืองเกา ท่ีมีกล่ินอายแบบ
อิตาลี บานเมืองทาสีสีสันตางๆ ผูคนสวนใหญนิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโคงทอด
ยาวของทะเลสาบ จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของ
ประเทศลิกเตนสไตน (Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพ้ืนที่เพียง 160 ตาราง
กิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรท้ังประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน ต้ังอยูในทวีปยุโรป
กลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตก
ติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว นําทานชมเมืองวาดุซ 
(Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนท่ีต้ังของรัฐสภาแหงชาติ เมืองต้ังอยูริม
แมน้ําไรน ที่มีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละถายรูปคูกับปราสาท
วาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ต้ังอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง โดย
ปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนสไตนต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 12 กอนท่ีจะมีการบูรณะและตอเติม
ในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะ
ท่ัวไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและเคร่ืองประดับช่ือดัง 
แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามีย่ีหอช้ันนําครบมากที่สุดแหงหน่ึงเลย
ที เดียว 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 และพลาดไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport 



 

 

Stamp ) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง ท่ีน่ีไดรับการแตงต้ัง
อยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานไดเดินทางมาถึงประเทศลิก
เตนสไตนแหงน้ีแลว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ ต้ังอยูในหุบเขาทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบุญท่ีมาเผยแพร
ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงเมืองน้ีน้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคใน
ยุคสมัยยุโรปกลางกอนจะเปล่ียนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอย
แทนในยุคหลัง นําทานเขาชมมหาวิหารเซนทกัลเลน (Convent of St. Gallen) อัน
ศักด์ิสิทธ์ิ ภายนอกน้ันโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค
(Baroque) และได รับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทานเขาชม
หอสมุดโบราณ(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek)โดยหองสมุดน้ีนับวาเปน
หองสมุดที่เกาแก อาจจะเรียกไดวารวยและเกาแกท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey 
Library is one of the richest and oldest in the world) ภายหองโถงของ
หองสมุดตกแตงดวยงานไมแกะสลัก หินออน และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโก
ท่ีออกแบบและเขียนโดยศิลปนที่มีช่ือเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตรงดงาม
บนเพดานของโดมหลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึงหนังสือตางๆและเอกสารสําคัญ 
มากกวา 170,000 เลม และหองสมุดน้ียังไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป 
1983 (หากไมสามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมุดได ทางบริษัทขอคืนเงินทานละ 
10 CHF) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RADISOSON BLU หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 เซนทกัลเลน – เมืองซุก – ลูเซิรน – อินเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยู
ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว 
เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลา
เศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียง
รายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก 
(Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 
เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึงเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาล
ของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง มีเวลาใหทานเดินข้ึนบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอ



 

 

นาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถ
เซนทออสวอรล (St Oswald's church) โบสถศักด์ิสิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถ
สรางข้ึน ต้ังแต  ค .ศ. 1478 ใช เวลาการกอสรางนานถึง 6 ป  ถือเปนห น่ึงใน
สถาปตยกรรมที่ สําคัญที่ สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด 
นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีกวา ถาใครมีเร่ืองทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถา
ไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธีภายใน
โบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทํา
การต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรม
สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการ
วาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะล้ําคาและ
เคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชม
อาคาร งานศิลปะล้ําคาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมี
นาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรร่ี 
Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกท่ีมีรสชาติท่ีเปน
เอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายตางเคยล้ิมลองเคกจาก
รานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟ
รานซิส โดยเมืองซุกน้ีมีการทําฟารมผลไม ทั้งสตอเบอรร่ี, บูลเบอรร่ี, ราสเบอรร่ี,ลูก
แพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรร่ี ท่ีมีปลูกมากกวา 40,000 ตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Luzern) เมืองทองเที่ยวอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด 

จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจาก
การปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป สราง
ข้ึนเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน 



 

 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ต้ังอยู
ระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเปน
แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอ
ลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ยอดเขาจุงฟราวด – กอลมาร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง

เปนท่ีต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือป คศ.2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของ
ยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางข้ึนสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟท่ีอยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) 
ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับ

ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ



 

 

ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไมควรพลาด
กับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียท่ีสูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง 
สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) หลังจากน้ันนําทานเดินทาง
ขามพรหมแดนสวิตเซอรแลนด – ฝร่ังเศสสูเมืองกอลมาร (Colmar) เมืองสวย
แควนอัลซาสแหงฝร่ังเศส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE COLMAR หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 กอลมาร – สตารสบูรก – น่ังรถไฟ TGV สูปารีส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมเมืองกอลมาร (Colmar) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของไวนแหงแควนอาล
ซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองให
คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเกาท่ีเรียงรายไปดวยเรือนไม
เกาแก รานคาสวยงาม โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและที่อยู 
อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอยางดีสุดแหงหน่ึงในประเทศ เมืองน้ีมี
คลองตัดไปมา จนไดรับสมญานามวา “Little Venice”  นําทานถายรูปกับ มหา
วิหารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลิกเกาแกขนาดใหญที่สรางข้ึนจากหินสีชมพูทั้งหลัง 
สรางข้ึนในราวป ค.ศ. 1234-1365 ถือเปนโบสถที่ใหญที่สุดของเมืองกอลมาร สราง
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่สวยงามโออา จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองสต
ราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alszce) ที่
มี 2 วัฒนธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 
2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปน
รองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดช่ืนชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส วิ่งดวยความเร็ว 300 กิโลเมตร 

ตอช่ัวโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) 
เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลกท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมือง



 

 

ท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORTหรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ชอปปم�ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู  เมืองแวรซายส  นําเข าชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส  

(Versailles Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางข้ึน
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ัง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ี
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) 
ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหองท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝร่ังเศส อีกท้ังยังเปน
หองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษก
ของจักรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันเชิญเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) 

อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับ
บรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง
กรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือก
ซ้ือสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปดอยูใจกลางกรุง
ปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง 
อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORTหรือเทียบเทา 

วันที่ 8 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด 
(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกช
องป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป



 

 

เลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ
แหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางข้ึน
ในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนํา
บนถนนชองป�เอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนํา
ถายรูปเปนท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคู
นครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอค
คาเดโร จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม
แม น้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณ ท่ีนา
ประทับใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet  แหลงชอปปم�งท่ีรวมรานคาแบรนด

เนมดังมากมายกวา 110 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ท่ีครบครันดวยสินคา
ช้ั น นํ าต า งๆ  ม ากม าย  เช น  Superdry,Kenzo, Longchamp, Polo ralph 
lauren , Coach , Fred Perry, Ermenegildo Zegna, Salvatore 
Ferragamo ,Gucci, Guess, Hugo Boss, L'Occitane en Provence, 
Marc Jacobs, Montblanc, Paul Smith, Samsonite ฯลฯ อิสระใหทานชอป
ปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันที่ 9 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี TG931 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 29 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 12.30น. และไป
ถึงกรุงเทพเวลา 06.00 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

อัตราคาบริการ  
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 16 - 25 ต.ค. 62 71,900 71,900 71,900 71,900 48,900 12,900 
วันที่ 29 พ.ย. –  08 

ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 12,900 

วันที่ 06 - 15 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 12,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 



 

 

2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

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

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 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 และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่ มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื



 

 

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึ�นอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พื�นหลงัขาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู
ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 
ตวัอยา่งรปู 

 

 
3. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 



 

 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั�วไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก
หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนที�ยื�นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 3 
เดอืน(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที�บญัชคีรบทกุตวั และ
จะตอ้งมแีสดงทั �งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที�เป็นตัวครึ�งกระดาษ A4 
ไมส่ามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย



 

 

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  
 

                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
 
 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั�งเศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มูลนี�ในการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มูลที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื�อตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
 

10. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

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

11. ที�อยูปั่จจุบนัของผูข้อวซีา่ 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�..........................ถงึวันที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้ก่อนหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

        ตัวผูข้อวซีา่เอง     มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

         กรุณาระบชุื�อ ......................................................  

 

 

 



 

 

 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผูีจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


