รหัสทัวร B2B1902357
ทัวรยุโรป Milan to Paris The Series 2 อิตาลี สวิตเซอรแลนด
ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (TG)

มิลาน | ไคลนแมทเทอรฮอรน | พระราชวังแวรซายส | ปราสาทชิลยอง | เบิรน | ปารีส
จุงฟราวด

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน - เบอรกาโม - มิลาน

21.00 น.

00.40 น.

07.35 น.

กลางวัน
บาย

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 เคานเตอร
D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 29 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.35 น. และไปถึงมิ
ลานเวลา 07.10 น.***
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6
ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเบอรกา
โม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองสําคัญของอิตาลีตอนเหนือ ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก
โดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมืองทําใหมี
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองนี้แบงเปน เมืองใหมดานลาง
ซิตตา บาซซา (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศูนยรวมการเงิน การคา ของเมือง
นําทานขึ้นสูเมืองเกาดานบนที่ตั้งอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ Upper
Town) เปนเมืองเกาที่เต็มเปﻤยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบลอมดวยกําแพงเมืองที่
ปองกันการรุกรานจากขาศึกในอดีต นําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia ราย
ลอมไปดวยอาคารที่สําคัญและสวยงามมากมาย มีนํ้าพุตั้งอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับ
อาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di
Bergamo e Battistero เขาชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore
Basilica วิหารประจําเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในที่ตกแตงอยางวิจิตรงดงาม
ทั้งภาพวาดเหลาเทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา จะไมสามรถเขาชม
ดานในได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทานั้น)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก
นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวย
ศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟﻤนฟูศิลปวิทยา
การ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวา
เปนชอปปﻤงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิค
เตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปน
ชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรง

คํ่า
ที่พัก

ละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเขาสูที่พัก MILANO GIOIA หรือเทียบเทา

วันที่ 3

มิลาน – แทส – เซอรแมต – ขึ้นกระเชาไฟฟาสูยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเมืองเซอรแมท
(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เนื่องจากเปนเมืองที่ปลอด
มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชนํ้ามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทานั้น
และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปน
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางโดยกระเชาไฟฟาเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมทเทอร
ฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดของเทือกเขาแอลป ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมท
เทอรฮอรน ขาชมถํ้านํ้าแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักนํ้าแข็งที่สวยงาม ได
เวลาพอสมควร นําคณะเดินทางลงจากเขาใหเวลาทานเต็มอิ่มกับเมืองเซอรแมท
(Zermatt) อิสระใหทานไดเดินชมเมือง ถายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL POLLUX หรือเทียบเทา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 4
เชา

กลางวัน
บาย

เซอรแมต – มองเทรอซ – เบิรน – อินเทอรลาเคน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่
ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน
ริมทะเลสาบ นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาท
โบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจ
โดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน
สินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด
เนื่องจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงนี้จึง
เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง

คํ่า

ที่พัก

วันที่ 5
เชา

กลางวัน
บาย

มรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) สัตว
ที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ
200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท
คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทาน
แวะถายรูปกับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้ง
สุดทายของพระเจา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ตั้งอยู
ระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพ
ของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา
ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเปน
ที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโก
ประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะนั่ง
รถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 11,333
ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารนํ้าแข็งที่มีขนาด
ใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป
(Top of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธาร
นํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูง
ถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธาร
นํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700
เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการ

คํ่า
ที่พัก

ไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานได
ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทาน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อ
ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน
เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน
Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา

วันที่ 6

ลูเซิรน – ซุก - กอลมาร – สตารสบูรก – นั่งรถไฟ TGV สูปารีส

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว
เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คน
ดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง
จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด
มารกที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของ
หลังคาซึ่งเปนสีนํ้าเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีนํ้าตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มี
เวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอนาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวที่
สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถเซนทออสวอรล (St Oswald's
church) โบสถศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการ
กอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหนึ่งในสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหง
หนึ่งในสวิตเซอรแลนด นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกวา ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ
หรือเจ็บปวย ถาไดมาขอพรกับโบสถแหงนี้ จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามี
พิธีภายในโบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปด
ทําการตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัย
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จักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปﻤนและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลาย
หินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานนี้เปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหา
ยาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและ
เครื่องประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทาน
เลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre,
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ หลังจากนั้นนําทานเดินทางขาพรหมแดนสวิส – ฝรั่งเศสสู
เมืองเมืองกอลมาร (Colmar) ที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของไวนแหงแควนอาลซัส
(Capitale des Vins d'Alsace) เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษเมืองใหคง
บรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมเกาแก
รานคาสวยงาม โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและที่อยู อาศัยที่คงสภาพ
เหมือนเมืองในยุคกลางไดอยางดีสุดแหงหนึ่งในประเทศ เมืองนี้มีคลองตัดไปมา จนไดรับ
สมญานามวา “Little Venice” นําทานถายรูปกับ มหาวิหารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลิก
เกาแกขนาดใหญที่สรางขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลัง สรางขึ้นในราวป ค.ศ. 1234-1365 ถือ
เปนโบสถที่ใหญที่สุดของเมืองกอลมาร สรางดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่สวยงามโออา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแหง
แควนอัลซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกันอยู
ภายใตการปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมี
สถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดชื่นชม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําคณะนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส วิ่งดวยความเร็ว 300 กิโลเมตร ตอ
ชั่วโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่งของโลกที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORTหรือเทียบเทา
ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ชอปปﻤง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles Palace)
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อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่
14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปﻤน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่ง
เปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง
,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี,่ หองกระจก (Hall of
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใช
สําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหอง
บรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน
เครื่องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเปา จากนั้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอป
ปﻤงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสทีแ
่ กลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries
Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มี
สาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ,
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา
ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la
Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยติน
ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเขาสูถนนสายโรแมนติกชองปเอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอด
ยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดย
เริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาชั้นนําบน
ถนนชองปเอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟชั่นมากมาย แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับ
หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต
ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux
Mouches Cruise) ไปตามแมนํ้าแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝﻤงแมนํ้า เปนอีกหนึ่งประสบการณที่นา
ประทับใจ

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 9
เชา

14.35 น.

วันที่ 10

05.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet แหลงชอปปﻤงที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมาย
กวา 110 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปﻤง ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย เชน
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
อิสระใหทานชอปปﻤงตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา
ปารีส – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 29 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 12.30น. และไปถึงกรุงเทพ
เวลา 06.00 น.***
กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 16 - 25 ต.ค.
62

วันที่ 29 พ.ย. - 08
ธ.ค. 62

วันที่ 06 - 15 ธ.ค.
62

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2
ป
แตไมถึง12
ป
[มีเตียง]
พักกับ
ผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2
ป
แตไมถึง12
ป
[มีเตียง]
พักกับ
ผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2
ป
แตไมถึง7
ป
ราคา
[ไมมีเตียง] ไมรวมตั๋ว
พักกับ
ทานละ
ผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

69,900

69,900

69,900

69,900

46,900

12,500

68,900

68,900

68,900

68,900

45,900

12,900

69,900

69,900

69,900

69,900

46,900

12,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น

5.

6.

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
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.
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.

3.
4.
5.
6.
7.

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 ยูโร)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

5.

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7.

8.
9.

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1
ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับ
ื
้
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
เดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด (หนั งสอ
ั
***ในกรณีทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาต
ไิ ทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้งเจ้า หน้า ทีของทางบริษ ท
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
ั ให้ท ราบท น
ั ที
เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม และ บาง
สถานทูต อาจไม่สามารถยืนขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อกํ า หนดนีรวมไปถึงผู เ้ ดิน ทางทีถือ
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึนอยูก
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืนหล ังขาวเท่านน
ั ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูป
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประด ับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชํารุด***
ต ัวอย่างรูป

3. หล ักฐานการทํางาน
-

ื
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนั งสอ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี
่ รูปถ่ายร ้าน สัญญาเชา่ ที
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแจงการทํ
างาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
โฉนดทีดิน เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน, วันลา

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศก
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY
ื
CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)

4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชีออมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ทวไป
ั
ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝาก
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทียืนวีซา่

-

้ า่ ยเอง ใชส้ ําเนา Bank Statement บัญชอ
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
เดือน(ของผู ้ทีออกค่าใชจ่้ าย)

-

ื
ี รบทุกตัว และ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ-นามสกุ
ลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบัญชค
จะต ้องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน ้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเป็ นตัวครึงกระดาษ A4
ไม่สามารถใช ้ยืนได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ิดลบ บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื
ใบเปลียนชอ-นามสกุ
ล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
คัดหนังสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอมให ้
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื บรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชอรั

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้
เอกสารยืนวีซา
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

่ เชงเกนประเทศฝรงเศส
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
ั
้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากทางเราจะใชข
้ มูลนีในการจองคิวน ัด
่ ตามมาทีหล ังจะต้องตรง
หมายให้ทา
่ นก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั
ท่านสง
ก ับข้อมูลทีท่านกรอกให้มาเท่านน)
ั
ื – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื ว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอตั
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบน
ั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบน
ั …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื และทีอยู่ ผู ้ปกครอง
10. ในกรณีทผู
ี ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
ั ท์มอ
หมายเลขโทรศพ
ื ถือทีติดต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอผ
ื ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
.......................................................................................................
13. ชือบริษัทหรือร ้านค ้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………

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

14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
้ ้ตังแต่วันที..........................ถึงวันที............................
เคยได ้ ใชได

ไม่เคย

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที หากทราบ)................................................

ํ เนาหน้าวีซา
่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพํ านักอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดํารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื ......................................................
กรุณาระบุชอ

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

…………………………………………………..…
ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

เงินสด
็ เดินทาง
เชค

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชาํ ระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงส
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

