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BEAUTIFUL CHAMONIX – MONT BLANC 
ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์

9 วัน 6 คนื 

เดนิทาง เมษายน 63 

 

 ราคาแนะน าเพยีง 56,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู2 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – มงมารต์ 

วนัท่ี 3. พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 4 ปารีส– ลียง 

วนัท่ี 5. ลียง – ชาโมนิกซ–์ โลซานน ์

วนัท่ี 6. โลซานน ์– เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– แทซ 

วนัท่ี 7. แทซ – เซอรแ์มต – มิลาน 

วนัท่ี 8. มิลาน – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – มงมารต์ 
00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

07.10น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรจากนัน้น า
ทา่นเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 
ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้
สมยัแหง่หนึง่ของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สือ่ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารสี
เป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตรจ์ตัรุสั
คองคอรด์ (Place de la Concorde)ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยติน
ในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส จากนัน้เขา้ สูถ่นนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์
ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตชูัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชัยชนะของ
จกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1836 
 น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)สญัลกัษณท์ี่โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ 
ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย จากนัน้น าทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมน่ า้แซนด ์ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ
โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหาร
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจาก
ระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตรเป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กบัพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์และ
ยงัเป็นจดุกิโลเมตรท่ีศนูยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย  น าทา่น เดินเที่ยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศิลปิน
มากว่า 200 ปีแลว้ สมัผสักบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิ่นอายของวนัวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุง่เรืองถึงขีดสดุ ชมวิวสวยของนคร
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ปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวิหารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเด่น
ของปารสี แลว้เชิญส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศิลปินท่ีวาดรูปอยูใ่กล้ๆ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทียบเทา่   

วันที ่3 พระราชวังแวรซ์าย – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ่เมืองแวรซ์ายน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย(Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ิน
บรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั 
เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี,่ หอ้งกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้
ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องั
ตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดินโปเลยีนที่ยิ่งใหญ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้น าท่านกลบัเขา้สู่มหานครปารีส(Paris) น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภณัฑท์ี่จัดแสดง

ประวตัิความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิตน า้หอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน า้หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น า้หอมอนั
โดง่ดงั ที่มีแหลง่ผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งนี ้
ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปารต์ที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละ
หอ้งจดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน า้หอมตัง้แต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเลา่เรื่องราวการผสมผสาน
กลิ่นน า้หอมใหม้ีเอกลกัษณอ์นัรญัจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้
น า้หอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยัจากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถกูในร้านค้าปลอด
ภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครือ่งส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไป
ดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทียบเทา่   

วันที ่4 ปารีส – ลียง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองลียง (Lyon) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสามของฝรั่งเศส เมืองนีม้ีช่ือเสยีงดา้นท าหาร เป็นเมืองผลติเหลา่
เชปช่ือดงัมากมาย ชมจตัรุสัประจ าเมืองอนักวา้งใหญ่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมเมืองลียง เมืองที่มีความสวยงามจาก 2 แม่น า้ขนาดใหญ่อย่าง แม่น า้ Rhone และ แม่น า้Saone ไดไ้หลมา

บรรจบกนัที่เมืองนีพ้อดี   โดยลยีงนัน้นัน้เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโรน (Rhone ) และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้โรนาลป์ 
หรอืแควน้โรหน์-อลัป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแควน้ที่ตัง้อยู่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศฝรั่งเศส ถกูก่อตัง้ขึน้



  5  Beautiful Chamonix Mont blanc ฝรั่งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์ 9D 6N                       GQ3CDG-TG018 

 

โดยพวกโรมนัในครสิตศ์ตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดร้บัการบรรจุ เมืองลียงไวใ้นรายช่ือของมรดก
โลกในปี ค.ศ.1998 น าท่านขา้มเขา้ไปเที่ยวเขตเมืองเก่า ชมโบสถป์ระจ าเมือง ชม Roman theatre โรงละครเก่าโบราณ 
สรา้งมาหลายรอ้ยปีแลว้ แตไ่ดร้บัการบรูณะใหม ่และยงัเปิดการแสดงหลายอยา่งอยูจ่นถึงปัจจบุนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CHARLEMAGNE หรอืเทียบเทา่  

วันที ่5 ลียง – ชาโมนิกซ–์ โลซานน ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ(์Chamonix) หมู่บา้นที่เป็นที่ตัง้ของหลงัคา ทวีปยุโรปตัง้อยู่ใกล้ยอดเขา Aiguilles 
Rouges และเมือง Courmayeur ในอิตาลีถือเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของฝรั่งเศส เมืองตากอากาศชายแดนของ
ฝรั่งเศสท่ีอยูต่ิดกบัสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองที่อยูต่ดิกบัเทือกเขาแอลป์ มีภเูขาสงูลอ้มรอบเมืองและมีหิมะปกคลมุตลอดทัง้
ปี เป็นหนึง่ในเมืองสกีรสีอรท์ท่ีเก่าแก่ทีส่ดุในโลกและถกูขนานนามว่า “ประตสูห่ลงัคายโุรป” และเป็นที่ตัง้ของยอดเขามอ
งบลงัค ์(Mont Blanc) สามารถมองเห็นภเูขาหิมะสงูตระหง่านเป็นฉากหลงัและล าธารที่เกิดจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขา และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระใหท้า่นเดินเลน่เมืองชารโ์มนิกซต์ามอธัยาศยั  โดยท่านอาจเลือก นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูส่ถานี ไอกุย ด ูมิดิ  (Aiguille 

du Midi)  ดว้ยความสงูระดบั 3,842 เมตร เป็นกระเชา้ที่สงูที่สดุในโลก จากสถานีนีท้า่นสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ 3 
ประเทศ คือ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์และ อิตาลี ชมยอดเขามองบลงัค ์(Mont Blanc)  เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในยโุรป ที่มี
ความสงู 4,807 เมตร บนยอดเขานีจ้ะมีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี (ค่าขึน้เขามองบลงัคไ์ม่รวมอยู่ในค่าทวัร )์ หรือเลือกเดิน
เลน่ถ่ายภาพเมืองเลก็ๆที่เต็มไปดว้ยความสวยงามเมืองนีก็้ได ้ หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน ์(Lausanne) 
ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์บัไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวัติศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานนม์ีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท์ี่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด
นกัทอ่งเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้งัเป็นเมืองที่มีความส าคญัส าหรบัชาวไทยเนื่องจากเป็นเมือง
ที่เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL BUSSIGNY หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 โลซานน ์– เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– แทซ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ทา่นเดินทางผา่นเมืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง
ริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทกุฤดกูาล หลงัจากนัน้น าท่าน
เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูเ่มืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวีย
รา่ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นถา่ยรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินรมิ

ทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อควบคมุการเดินทางของนกัเดินทาง
และขบวนสินคา้ที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็น
เสน้ทางเดียวที่ไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชัน ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมา
นานนบัรอ้ยปี  หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองแทซ (Teasch) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ELITE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 แทซ – เซอรแ์มต – มลิาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเ่มืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยม
ที่ไดร้บัความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้
แบตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์อิสระใหท้า่นเดินเลน่ในเมืองเซอรแ์มตตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บ่าย จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟศูิลปวิทยาการ ชมแกลเลอร ีวิคเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบัวา่เป็นชอปปิง
มอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติ
หวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ
ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN GOLDENMILE หรอืเทียบเทา่  

วันที ่8 มลิาน – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG941 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

ราคาแนะน าเพยีง 
BEAUTIFUL CHAMONIX – MONT BLANC 

ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์
9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

4 – 12 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 37,685 11,900 

30 เม.ย. – 8 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 34,255 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝรั่งเศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 EURO) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วัน

ลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่......................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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