
 

 

รหัสทัวร B2B1902357 
ทัวรยุโรป Milan to Paris The Series 2 อิตาลี สวิตเซอรแลนด 
ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คืน (TG) 
มิลาน  | ไคลนแมทเทอรฮอรน | พระราชวังแวรซายส | ปราสาทชิลยอง | เบิรน | ปารีส   

จุงฟราวด 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 เคานเตอร 
D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน - เบอรกาโม - มิลาน 
00.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG940  

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 29 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.35 น. และไปถึงมิ
ลานเวลา 07.10 น.*** 

07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 
ช่ัวโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเบอรกา
โม (Bergamo) อีกหน่ึงเมืองสําคัญของอิตาลีตอนเหนือ ไดข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก
โดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ดวยความสวยงามของเมืองทําใหมี
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองน้ีแบงเปน เมืองใหมดานลาง 
ซิตตา บาซซา (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศูนยรวมการเงิน การคา ของเมือง 
นําทานข้ึนสูเมืองเกาดานบนท่ีต้ังอยูบนเนินเขาซิตตา อัลตา (Citta Alta หรือ Upper 
Town) เปนเมืองเกาท่ีเต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนห ตัวเมืองโอบลอมดวยกําแพงเมืองที่
ป�องกันการรุกรานจากขาศึกในอดีต นําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia ราย
ลอมไปดวยอาคารที่สําคัญและสวยงามมากมาย มีน้ําพุต้ังอยูใจกลางจัตุรัส ถายรูปกับ
อาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di 
Bergamo e Battistero เขาชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore 
Basilica วิหารประจําเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในท่ีตกแตงอยางวิจิตรงดงาม 
ทั้งภาพวาดเหลาเทพตางๆ (วันอาทิตย และ วันท่ีมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไมสามรถเขาชม
ดานในได จะเปนการถายรูปดานนองแทนเทาน้ัน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก 
นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวย
ศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยา
การ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับวา
เปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิค
เตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปน
ช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซ่ี ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรง



 

 

ละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันช้ันนําจากท่ัวทุกมุมโลก 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก MILANO GIOIA หรือเทียบเทา   
วันที่ 3 มิลาน – แทส – เซอรแมต – ข้ึนกระเชาไฟฟ�าสูยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท 

(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอด
มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน 
และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวาเปน
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางโดยกระเชาไฟฟ�าเพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมทเทอร

ฮอรน (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ช่ืนชมกับทิวทัศนท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลนแมท
เทอรฮอรน ขาชมถ้ําน้ําแข็งท่ีอยูสูงท่ีสุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม ได
เวลาพอสมควร นําคณะเดินทางลงจากเขาใหเวลาทานเต็มอ่ิมกับเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) อิสระใหทานไดเดินชมเมือง ถายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL POLLUX หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 เซอรแมต – มองเทรอซ – เบิรน – อินเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่

ต้ังอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน 
ริมทะเลสาบ นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาท
โบราณอายุกวา 800 ป สรางข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจ
โดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน
สินคาท่ีจะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด 
เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวท่ีไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึง
เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง



 

 

มรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตว
ที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 
200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนน
กรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท 
คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทาน
แวะถายรูปกับโบสถ Munster ส่ิงกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินคร้ัง
สุดทายของพระเจา 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ต้ังอยู
ระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพ
ของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเปน

ที่ต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโก
ประกาศใหยอดเขาจูงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ัง
รถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 
ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางข้ึนสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งท่ีมีขนาด
ใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสูงที่สุดในยุโรป 
(Top of Europe) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธาร
น้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย 
 
 
 
 

พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงท่ีสุดในยุโรป ที่ระดับความสูง
ถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธาร
น้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 
เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยท่ีทําการ



 

 

ไปรษณียท่ีสูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซ้ําเสนทางเดิม ใหทานได
ชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen)  จากน้ันเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยม
อันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทาน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อ
ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน 
เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน 
Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ลูเซิรน – ซุก - กอลมาร – สตารสบูรก – น่ังรถไฟ TGV สูปารีส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย

ต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว 
เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คน
ดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง 
จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด
มารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของ
หลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง มี
เวลาใหทานเดินข้ึนบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอนาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวท่ี
สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถเซนทออสวอรล (St Oswald's 
church) โบสถศักด์ิสิทธ์ิท่ีสําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางข้ึนต้ังแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการ
กอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมท่ีสําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหง
หน่ึงในสวิตเซอรแลนด นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีกวา ถาใครมีเร่ืองทุกขรอนใดๆ 
หรือเจ็บป�วย ถาไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว (กรณีถามี
พิธีภายในโบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกท่ีสุดใน
ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปด
ทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัย



 

 

จักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลาย
หินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะล้ําคาและเคร่ืองประดับหา
ยาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล้ําคาและ
เคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทาน
เลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ หลังจากน้ันนําทานเดินทางขาพรหมแดนสวิส – ฝร่ังเศสสู
เมืองเมืองกอลมาร (Colmar) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของไวนแหงแควนอาลซัส 
(Capitale des Vins d'Alsace) เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหคง
บรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมเกาแก 
รานคาสวยงาม โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและท่ีอยู อาศัยที่คงสภาพ
เหมือนเมืองในยุคกลางไดอยางดีสุดแหงหน่ึงในประเทศ เมืองน้ีมีคลองตัดไปมา จนไดรับ
สมญานามวา “Little Venice”  นําทานถายรูปกับ มหาวิหารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลิก
เกาแกขนาดใหญที่สรางข้ึนจากหินสีชมพูทั้งหลัง สรางข้ึนในราวป ค.ศ. 1234-1365 ถือ
เปนโบสถท่ีใหญที่สุดของเมืองกอลมาร สรางดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิคท่ีสวยงามโออา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแหง

แควนอัลซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยู
ภายใตการปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมี
สถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดช่ืนชม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV สูมหานครปารีส วิ่งดวยความเร็ว 300 กิโลเมตร ตอ

ช่ัวโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลกที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 
ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORTหรือเทียบเทา  
วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles Palace) 



 

 

อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรางข้ึนตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 
14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึง
เปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง
,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหองท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกท้ังยังเปนหองท่ีใช
สําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหอง
บรรทมพระราชินีท่ีตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันเชิญเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน 

เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอป
ปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสทีแ่กลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries 
Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มี
สาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยติน
ในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอด
ยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดย
เร่ิมสรางข้ึนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซ้ือสินคาช้ันนําบน
ถนนชองป�เอลิเซ ท่ีเต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนําถายรูปเปนท่ีระลึกกับ
หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสรางข้ึนในป ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux 
Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณท่ีนา
ประทับใจ 



 

 

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

กวา 110 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ท่ีครบครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ 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 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู สนามบินชารล เดอ โกล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG931 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 29 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 12.30น. และไปถึงกรุงเทพ
เวลา 06.00 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ   

กําหนดการเดินทาง 
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  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 16 - 25 ต.ค. 
62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 12,500 

วันที่ 29 พ.ย. - 08 
ธ.ค. 62 68,900 68,900 68,900 68,900 45,900 12,900 

วันท่ี 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. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 



 

 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
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 ท่ีจาย 3 % 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 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) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

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



 

 

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

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

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



 

 

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

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 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 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผูีอ้ื�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 

 


